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Avrupa Haritacılar Konseyi
Genel Kurulu ve 6. Avrupa
Harita Mühendisleri Kongresi

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Harita Bültenimizin yeni sayısı ile siz değerli 
meslektaşlarımız ve okurlarımızla buluşmanın 
heyecanı içerisindeyiz. Ne yazık ki içerisinde 

bulunduğumuz koşullar sebebiyle bu sayımız, sizlere 
öngördüğümüz zamandan daha geç ulaştı. Umarız 
pandemi nedeniyle evlerde kalmak zorunda olduğumuz 
bugünlerde dolu dolu içeriği ile yeni sayımız, güzel vakit 
geçirmenize vesile olabilir.  

Gündeme dair içeriklere yer verdiğimiz bu sayımızda 
pandemi koşullarında Odamızca neler yaptığımızı 
anlattığımız, yetkililerin nelere dikkat etmesi gerektiğine 
yönelik dikkat çektiğimiz bir yazımıza; deprem gerçeği 
ile yaşamak zorunda olduğumuz bilinci ile hazırladığımız 
dosya konumuza yer verdik.

46. Dönemde Odamızca neler yaptığımızı kısaca anlattık, 
üyelerimizin ve meslek alanlarımızın menfaati için 
yaptığımız girişimleri, meslek alanlarımıza yönelik 
müdahalelere karşı yaptığımız çalışmaları bir kez daha 
hatırlamak istedik.  

Geride bıraktığımız dönemde gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimizden 18. Yaz Eğitim Kampı’nın, TMMOB 
6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin, Eğitim-Öğretim 
Sempozyumu’nun,  CLGE Genel Kurulu ve 6. Avrupa Harita 
Mühendisleri Kongresi’nin, detaylarından da söz ederek 
Odamızın mesleki ve akademik çalışmalarından bahsettik. 

Her sayımızda olduğu gibi teknolojiye dair gelişmeleri 
yakından izledik, bilim köşemizde Odamızın girişimleri 
ile 2020 Avrupa Yılın Haritacısı ilan edilen Piri Reis’e 
yer verdik, kültür-sanat köşemizle ve gezi yazımızla 
gündemin yoğun telaşından biraz uzaklaştık. Bu sayımıza 
Hüsnü Arkan’ı konuk ettik ve bir röportaj gerçekleştirdik. 

HKMO Yayın Kurulu olarak Odamızın çalışmalarına, 
güncel konulara yakından baktığımız 103. sayımızı da 
beğenerek okuyacağınızı umuyor; pandemiyle, deprem 
gerçeğiyle, meslek alanlarımıza yönelik müdahalelerle, 
Odamız ve TMMOB’nin Anayasal yapısını zedelemeye 
çalışan kanun taslaklarıyla mücadele etmek zorunda 
olduğumuz bugünleri en kısa sürede geride bırakarak 
geleceğe umutla baktığımız günlerde yeni sayımızla 
sizlerle tekrar buluşmayı diliyoruz. 

104. sayımızda buluşmak üzere…

Odamız Ev Sahipliğinde
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Harita Bülteni

Her yeni yılın insanlara umut ve güzellikler getireceğine inanılır. 

Bizler de 2020’ye bu inançla başlamıştık; ama birkaç ayda 

yaşadıklarımız hepimizi endişelendirdi ve derinden etkiledi. 

Deprem, çığ, uçak kazası, savaş derken tüm Dünya’yı etkileyen 

koronavirüs, 2020’ye olan bakış açımızı değiştirdi. 

Her yeni yılın insanlara umut ve 
güzellikler getireceğine inanı-
lır. Bizler de 2020’ye bu inançla 

başlamıştık; ama birkaç ayda yaşadıkları-
mız hepimizi endişelendirdi ve derinden 
etkiledi. Elazığ depremi ile başlayan, bir 
deprem ülkesi olduğumuzu hatırlatan ve 
olası büyük depremin endişesini bir kez 
daha hissettiren olumsuz hava; depremin 
yaraları henüz tazeyken Van-Bahçesa-
ray’da yaşanan çığ felaketi, pistten çıkan 
uçak nedeniyle yaşanan kaza, İdlip’de 
yitirdiğimiz askerlerimiz derken tüm 
Dünya’yı etkileyen ve ülkemizde de zor 
günlere neden olan koronavirüs, 2020’ye 
olan bakış açımızı değiştirdi. 

İlk olarak 2019`un Aralık ayında Çin`in 
Wuhan kentinde görülen ve ne yazık ki 
hızlı bir şekilde pek çok ülkeye yayılan, 
Dünya Sağlık Örgütü`nün pandemi 
ilan ettiği koronavirüs (Covid-19); ül-
kemizi de fazlasıyla etkiledi. 

Salgının yayılmasını engellemek ama-
cıyla alınan pek çok tedbir ve getirilen 
yeni düzenlemeler kapsamında çalışma 
yaşamından sosyal hayata her şeyin 
değişmek zorunda kaldığı bu süreçte; 
Odamız da hem salgın kapsamında 
tedbirler aldı hem bu süreçten etkile-
nen üyelerimizin yanında olmaya çalış-
tı hem de toplumsal sorumluluk bilin-
ciyle yetkililere çağrılar yaparak önemli 
hususlara dikkat çekmeye çalıştı. 

Salgının ülkemizi de etkilemesiyle bir-
likte HKMO olarak öncelikle toplu ta-
şıma kullanan üyelerimizin ve  perso-

Zor Günlerde de Tüm Gücümüzle Yanınızdayız
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nellerimizin karşı karşıya kalabileceği 
riskleri azaltma amacıyla Genel Mer-
kez, Şubeler ve Temsilcilikler olmak 
üzere Odamızın tüm birimlerinin çalış-
ma saatlerini güncelledik. Bu dönemde 
hamilelere, yasal süt iznini kullananla-
ra, engellilere, kronik rahatsızlığı olan-
lara ve 60 yaş ve üzeri çalışanlara idari 
izin; 12 yaşından küçük çocuğu olanla-
ra ise talepleri halinde yıllık izin, yıllık 
izni olmayanlara da mazeret izni kul-
landırılması konusunda üyelerimize ve 
işverenlere çağrı yaptık ve ücretsiz izin 
kullandırılmaya zorlanan üyelerimize; 
ücretsiz iznin taleplerine bağlı olduğu-
nu ve zorlamanın onlar açısından haklı 
fesih sebebi olduğunu hatırlattık.  

Şantiyelerde görev alan meslektaşla-
rımız ve diğer teknik elemanlar için 
ücret kesintisi yapılmadan şantiyelere 
ara verilmesi ve ihale tarihlerinin ötele-
nerek iş teslimi noktasında cezai yaptı-
rımların ertelenmesi gerektiğine dikkat 
çekerek iş yerlerinde de gereken tedbir-
lerin alınması gerektiğini, sosyal mesafe 
kuralına uyulmasının büyük önem arz 
ettiğini dile getirdik. 

Yetkililere yaptığımız çağrıda ise özel-
likle devletin kamu kaynaklarının halk 
yararına öz koşulsuz olarak kullanılma-
sı gerektiğini belirterek;

• Tüm verilerin şeffaf bir şekilde ve 
açık veri olarak halkla paylaşılması,

• Her sektörde işinden çıkarılan, işsiz 
kalanlar için ön koşulsuz olarak maaş-

Pandemi Bizi Durduramaz

larında kesinti olmadan işsizlik fonu ve 
kısa çalışma ödeneği desteği sunulması, 
ücretsiz izinlerin yasaklanması, 

• Büro/şirket sahibi üyelerimiz başta 
olmak üzere mühendislik hizmetleri 
kapsamında ticari faaliyetlerini sürdü-
ren tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
KDV oranının %8`e indirilmesi; vergi 
borçlarında olduğu gibi SGK, kredi, 
kira ve diğer temel borçların faizsiz ola-
rak ertelenmesi, 

• Salgın süresince tüm halkımızın sağ-
lık hizmetleri ile virüsten koruyucu 
ürün ve malzemelerden ücretsiz yarar-
lanması ve ihtiyaç sahipleri için temiz-
lik ve gıda ürünlerinin devlet tarafın-
dan ücretsiz karşılanması,

• Yap-işlet-devret modeliyle ha-
yata geçirilen yolcu geçiş ga-
rantili köprüler, otoyollar, 
tren garları ve havaliman-
larında sokağa çıkamadı-
ğımız şu süreçte bu yıl 
garanti edilen sayı-
ların yarısının dahi 
tutma ihtimalinin 
o l m a d ı ğ ı n d a n 
mütevellit, bu 
işletmelerin tüm 
alacaklarının 
da ertelenerek 

hkmo haberler
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Salgının ülkemizi de etkilemesiyle 

birlikte HKMO olarak öncelikle 

toplu taşıma kullanan üyelerimizin 

ve  personellerimizin karşı karşıya 

kalabileceği riskleri azaltma 

amacıyla Genel Merkez, Şubeler 

ve Temsilcilikler olmak üzere 

Odamızın tüm birimlerinin çalışma 

saatlerini güncelledik.



delede halkın sağlığını, işini ve aşını 
korumak için açıklanan 7 önlemle ilgili 
imza formuna Oda olarak katkı sundu-
ğumuz gibi üyelerimize ve vatandaşla-
rımıza da çağrı yaparak katkı sunmaya 
davet ettik. 

Zor geçen bu süreçte toplumsal olarak 
dikkat çektiğimiz hususların yanı sıra 
üyelerimizden gelen şikâyet, öneri ve 
talepleri de değerlendirerek gerekli 
adımları attık ve oluşabilecek mağduri-
yetlere dikkat çektik. 

Özel sektördeki büro ve şirket sahibi 
üyelerimizin fazlasıyla etkilendiği bu 
dönemde; Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca  24.03.2020 tarih ve 31078 Müker-
rer Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No:518) ile gelir vergisi mükellefleri ve 
belirlenen bazı iş kollarındaki kurumlar 
vergisi mükellefleri için KDV, muhtasar 
ve diğer beyannamelerin verilme süresi 
ve ödeme süreleri ile SSK prim ödemele-
rinin süresi ertelendi. Tebliğ kapsamın-
da kurumlar vergisine tabi olan bazı iş 
kollarının da söz konusu ertelemelerden 
faydalanabilmesine rağmen özel sektör-
de kurumlar vergisi mükellefi olarak fa-
aliyet gösteren Odamız üyelerinin çalış-
ma alanları olmak üzere mühendislik ve 
müşavirlik hizmetlerine yönelik iş kolla-

bu ödeneklerin halk sağlığı için kulla-
nılması,

• Salgınla mücadele eden ve bu süreçte 
en büyük fedakârlıkta bulunan sağlık 
emekçisi çalışanların çalışma koşulları 
iyileştirilmesi, gerekli tüm tıbbi ekip-
manların ivedilikle karşılanması,  

• Temizlik ve gıda ürünlerinde karabor-
sacılığın önüne geçilmesi, fahiş fiyat uygu-
layanlar tespit edilerek gerekli cezai müey-
yideler en ağır biçimde uygulanması, 

• Salgın süresince doğalgaz, elektrik, 
su ve internet erişiminin kesintisiz ve 
ücretsiz olması,  

• “#Evde kal” çağrısının ekonomik so-
nuçlarının tüm yurttaşlar için devlet ta-
rafından karşılanması, 

• Vatandaşlarımıza gerçeklikten uzak, 
sürecin amacına ters, peşinat oranı dü-
şük konut kredisi vb. sağlama yerine 
insani temel öncelikler olan sağlık ted-
birleri ve ekonomik destek sağlama gibi 
halka dokunan çalışmaların sunulması-
nın gerektiğini dile getirdik.  

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafın-
dan Covid-19 salgını ile etkin müca-

Harita Bülteni
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Personelimizin önemli bir 

kısmını salgından korumak 

amacıyla uzaktan çalışmaya 

başlatmış olmamızla birlikte 

Şube ve Temsilciliklerimiz açık ve 

üyelerimize hizmet etmeye devam 

ediyor. Şubelerimizce düzenlenen 

panel,söyleşi ve eğitimler ise 

ara verilmeksizin çevrimiçi 

platformlardan devam ediyor

rının dâhil edilmediği görüldü. Bu duru-
mun hem eşitlik ilkesine aykırılık teşkil 
etmesi hem de bu üyelerimizin mağdu-
riyetlerine yol açması nedeniyle Hazine 
ve Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı 
ile kurumlar vergisi mükellefi olan ve 
harita ve kadastro mühendislik hizmeti 
veren üyelerimizin de anılan Tebliğ hü-
kümlerinden mücbir sebep kapsamında 
faydalanması; KDV, muhtasar ve diğer 
beyannamelerin verilme süresi ve öde-
me süreleri ile SSK prim ödeme süreleri-
nin ertelenmesi hususunu dile getirdik.

KOSGEB desteklerinden yaralanmak 
için yaptıkları başvuralar sonucunda; 
destekten faydalanabilmek için Sanayi 
ve Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odasına kayıt yaptırılması 
gerektiği cevabını alan üyelerimizin de 
Odamızı bilgilendirmeleri üzerine ilgili 
kuruma bir yazı yazdık. TMMOB çatısı 
altındaki ilgili meslek odasından kayıt 
ve tescil belgesi alarak kendi adına ser-
best mühendislik-mimarlık hizmetleri 
yapanların kendi meslek odasına üyeli-
ğinin zorunlu olduğunu ve serbest mes-
lek mensubu olarak başka bir yere üye 
olmalarının gerekmediğini belirttiğimiz 
yazımız ile üyelerimizin karşılaştığı 
mağduriyetlerin çözüme kavuşturul-
ması gerektiğini belirttik. 

Ne yazık ki dönem dönem karşılaştığı-
mız ve meslek alanlarımızı ilgilendirdiği 
halde başka meslek mensuplarının da 
katılabildiği ihalelerle ilgili bu dönem-
de de gerekli idari ve hukuki girişimleri 
yapmaya devam ettik. Harita ve kadast-
ro mühendislik hizmet alanı işlerinin 
farklı meslek gruplarınca üstlenilmesi-
nin önüne geçmek, meslek alanlarımızı 
ilgilendiren hizmet kalemlerinin benzer 
iş olarak ihale dokümanlarında yer al-
maması nedeniyle oluşabilecek mağdu-
riyetleri engellemek amacıyla Çorum 
Belediye Başkanlığına, Ağrı Belediye 
Başkanlığına, Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığına, Antakya Belediye 
Başkanlığına itirazlarımızı içeren yazı-
lar yazdık ve gerekli düzenlemelerin 
yapılması gerektiğini belirttik. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı 
da öncelikle yürütmenin durdurulması 
ve ihalenin iptali istemli dava açtık.  Anı-
lan diğer idarelerin gerekli düzenleme-
leri yapmaması halinde ihalenin iptali 
istemli davalar açarak sürecin takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. 

Meslektaşlarımızın bir diğer önemli so-
runu olan harita ve kadastro mühendisi 
alımları ile ilgili de girişimlerimize de-
vam ettiğimiz bu süreçte; harita mühen-
disi istidamı konusundaki taleplerimizin 
iletilmesi konusunda hazırlık yaparak 

hkmo haberler

Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak 
alımlar ile ilgili Bakan ve Bakan Yardım-
cıları nezdinde yaptığımız randevu tale-
bimiz, Covid-19 salgını nedeniyle tüm 
görüşmelerin askıya alınması nedeniyle 
gerçekleştirilemedi. Ancak Odamız, sü-
recin takipçisi olmaya devam edecek. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak bu dönemde önceliğimiz, umu-
dumuzu yitirmeden tüm halkımızın 
kötü günleri geride bırakarak sağlıklı 
günler geçirebilmesi. Dayanışma ve 
özveri ile atlatacağımız bu günlerde 
meslek alanlarımız ve meslektaşlarımız 
için, toplumsal sorumlulukla tüm halkı-
mız için içinde bulunduğumuz koşullar 
dâhilinde elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. Dileriz ki 2020, güzel 
başlamasa da güzel günlerle son bulur. 
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Üyelerimizin; vergi 
ertelemelerinden 

faydalanabilmesi, KOSGEB 
teşviklerinden yararlanabilmesi 

için girişimlerde bulunduk ve 
çeşitli idarelerce açılan ihalelerde 
tespit edilen hak ihlallerine karşı 

meslek alanlarımızı korumaya 
devam ettik.



Harita Bülteni

Odamız mülkiyetinde olan ve 
Sümer1 Sok. 12/2 Kızılay ad-
resindeki Lokalimiz tamamen 

yenilendi. En son 2008 yılında tadilat 
yapılarak o tarihten bugüne özel bir iş-
letmeci tarafından işletilen Lokal, bu yıl 
içerisinde tadilattan geçirilerek iç deko-
rasyonu ve hizmet konsepti ile yenile-
nerek Dinlenme Salonu haline getirildi.

Artık Dinlenme Salonu olan alanımız, 
hiçbir ticari amaç gütmeden yalnızca 
hizmet amaçlı olarak kullanıma açıldı. 

Tüm üyelerimizin, üyelerimizin ya-
kınlarının ve TMMOB üyesi değer-
li dostlarımızın yararlanabilecekleri 

Dinlenme Salonumuz; pazar ve resmî 
tatil günleri haricinde her gün açık. 
10.00-21.00 saatleri arasında hizmet 
veren Dinlenme Salonumuzda konuk-
larımızın yararlanabilecekleri pek çok 
alternatif mevcut. 

Kızılay civarında güvenilir, temiz, 
aydınlık bir ortamda vakit geçirmek 
isteyen konuklarımız; Dinlenme Sa-
lonumuzda tam zamanlı görev yapan 
personelimiz tarafından hazırlanan çay, 
kahve, tost ve soğuk aperatifleri temin 
edebilirler. Bunun dışında dileyen ko-
nuklarımız, dışarıdan arzu ettikleri içe-
cek ve yiyecekleri getirerek salonumuz-
dan yararlanabilirler. 

Konuklarımız; Dinlenme Salonumuzda 
kitap okuyabilirler, ücretsiz olarak wi-fi 
ağımızdan internet erişimi sağlayabi-

Dinlenme Salonumuz, 

yenilenen dekorasyonu ve 

hizmet anlayışı ile hiçbir ticari 

amaç gütmeksizin kullanıma 

açıldı. Tüm üyelerimizi, 

üyelerimizin yakınlarını ve 

TMMOB üyesi dostlarımızı 

Dinlenme Salonumuzda 

güzel vakit geçirmeye davet 

ediyoruz. 
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Dinlenme Salonumuz
Yeni Hizmet Anlayışı ve
Dekorasyonu ile Hizmete Açıldı

Başköşe Sizi Bekliyor

hkmo haberler

lirler. Ayrıca Dinlenme Salonumuzda 
masa ya da sayısal ortamda oynanabi-
lecek pek çok farklı oyun seçeneği de 
bulunuyor. Konuklarımız, bu sayede de 
hoş vakit geçirerek sosyalleşebilecekleri 
bir alandan yararlanabilirler. 

Üyelerimizin, üye yakınlarımızın ve 
TMMOB üyesi dostlarımızın güzel va-
kit geçirebilecekleri gayesi ile iç deko-
rasyonunu, hizmet konseptini yenile-
diğimiz Dinlenme Salonumuz; herkese 
hitap edebilecek bir alan olarak hizmet 
vermeye devam ediyor. Hoşça vakit ge-
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çirmek isteyen tüm konuklarımızı ağır-
lamaktan memnuniyet duyacağımızı 
bir kez daha hatırlatarak üyelerimizi, 
üyelerimizin yakınlarını ve TMMOB 
üyesi dostlarımızı Dinlenme Salonu-
muza bekleriz.

Dinlenme Salonumuz
Yeni Hizmet Anlayışı ve
Dekorasyonu ile Hizmete Açıldı

Salonumuz; pazar ve resmî 
tatil günleri haricinde

10.00 - 21.00 saatleri
arasında her gün açık. 

Artık Dinlenme Salonu olan 

alanımız, hiçbir ticari amaç 

gütmeden yalnızca hizmet amaçlı 

olarak kullanıma açıldı. 



Harita Bülteni
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Alanıma Girme

Mesleğimizi Koruyoruz

hkmo haberler

Odamızın temel amaçlarından bi-
risi; meslek alanlarının ve mes-
lek disiplinlerinin korunması-

nın yanı sıra meslek mensuplarının hak 
ve menfaatlerini gözeterek gerekli giri-
şimlerde bulunmaktır. Kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak 
Anayasa`dan ve ilgili yasalardan aldı-
ğımız yetki dolayısıyla meslek alanları-
mızın ve meslek disiplinlerimizin kamu 

yararı ile korunması asli 
görevlerimizden biridir ve 
bu amaç doğrultusunda 
idari yollarla gerekli gi-
rişimlerde bulunmaya ve 
bu girişimlerimiz olumlu 
sonuçlanmadığında hu-

kuksal yollara başvurmaya 
devam ediyoruz.

Orman Genel Müdürlüğü-
nün ilan etmiş olduğu birta-

kım ihalelerin meslek alanları-
mıza müdahale niteliği taşıması 

üzerine ihalelerin iptali istemi ile 
açtığımız davalar da meslek alanla-

rımızı koruma gayesi taşımaktadır. 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün 
“Orman Mülkiyetine Yönelik Kadastro 
Tescil Dosyası Hazırlanması Danışman-
lık Hizmet Alımı” işi ile Elazığ, Bitlis, 
Bingöl ve Muş’ta; Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğünün “Tescile Esas Ölçü ve 
Haritalama Kadastro İşleri Danışman-
lık Hizmeti” işi ile Giresun ve Ordu’da; 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 
“… Tescile Esas Ölçü ve Haritalama Ka-
dastro İşleri Danışmanlık Hizmeti (Or-
man Kadastro Çalışmaları)” işi ile Erzu-
rum, Erzincan ve Kars’ta açmış olduğu 
ihaleler; harita ve kadastro mühendis-
lerinin yetki ve sorumluluğundadır. 
Ancak Orman Genel Müdürlüğünce bu 
ihalelere serbest ormancılık büro ve şir-
ketlerinin katılması öngörülmüştür. 

Halbuki 6831 sayılı Orman Kanunu, 
3402 sayılı Kadastro Kanunu, 3194 sayı-
lı İmar Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü, 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği, Orman Kadastro-
su ve 2/B Uygulama Yönetmeliği, Or-
man Kadastrosu Teknik İzahnamesi, 
Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uy-
gulama Çalışmaları Özel Teknik Şart-
namesi ve ihalelerin teknik şartname-
lerindeki “Mevzuat ve Teknik Esaslar” 
kısmında yer alan diğer mevzuat bir-
likte değerlendirildiğinde söz konusu 
ihalelerdeki işlerin harita ve kadastro 
mühendislik hizmetleri kapsamında ol-
duğu, yetki ve sorumluluğun harita ve 
kadastro mühendisleri tarafından üst-
lenilmesi gerektiği, söz konusu işlerin 
özel sektöre yaptırılması durumunda 
ise Harita Mühendislik Hizmetlerini 
Yükümlenecek Müellif ve Müellif Ku-
ruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yö-
netmelik ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası Serbest Mühendislik 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen bazı ihalelerdeki 

işlerin, harita ve kadastro mühendislerinin yetki ve sorumluluk 

alanında olmasına rağmen ihalelere serbest ormancılık büro ve 

şirketlerinin katılmasının sağlanması üzerine öncelikle yürütmenin 

durdurulması ve ihalelerin iptali istemi ile Orman Genel Müdürlüğüne 

sadece geçtiğimiz aylarda toplamda 10 tane dava açılmıştır.
Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeli-
ği’ne göre Odamıza tescilli serbest hari-
ta ve kadastro mühendislik müşavirlik 
büro veya şirketlerine yaptırılması ge-
rektiği açıktır. Buna rağmen mevzuata 
aykırı bir şekilde söz konusu ihalelere 
serbest ormancılık büro ve şirketlerinin 
katılması sağlanmıştır. 

Serbest ormancılık büro ve şirketlerinin 
ihalelere katılımının ihale ilanlarında 
yer alması üzerine; Odamız tarafından 
bu ilanların düzeltilmesi ve bu yanlıştan 
dönülmesi amacıyla ön girişimlerde bu-
lunulmuştur. Bu girişimlerden olumlu 
sonuç alınamaması üzerine yargı yoluna 
başvurma gereği duyulmuş, öncelikle 
yürütmenin durdurulması ve ihalelerin 
iptali istemi ile Orman Genel Müdürlü-
ğüne karşı toplamda 10 dava açılmıştır. 

Açılan davaların bir kısmında ihalele-
rin iptali yönünde kararlar çıkmış, bir 
kısmında ise davaların reddine karar 
verilmiştir. Ret kararı çıkan kararların 
yeniden incelenmesi ve serbest orman-
cılık büro ve şirketlerinin ihalelere ka-
tılımının ihale ilanlarında yer almaması 
yönünde karar verilmesi için Danıştay’a 
temyiz başvuruları yapılmıştır ve yargı-
sal süreç Odamızca takip edilmektedir. 

Meslek alanlarımıza yönelik her türlü 
müdahaleye karşı idari, hukuksal her tür-
lü girişimde bulunacağımızı ve meslek-
taşlarımızın menfaatlerini gözetmeye de-
vam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak 
süreçle ilgili gelişmelerle ilgili üyelerimizi 
bilgilendireceğimizi tekrar ederiz. 
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HKMO Yanınızda

Üyelerimiz ve Mesleğimizin Olduğu Her Yerde

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak tüm paydaşları-
mız ile bir araya gelerek mes-

leki konularla ilgili görüş alışverişinde 
bulunmak, öncelikli amaçlarımız ara-
sında yer alıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın 
M. Zeki Adlı; Odamız II. Başkanı Ay-
han Erdoğan, Genel Sekreteri Ali İpek, 
Odamız Mekânsal Planlama ve İmar 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü ve 
Odamız avukatlarından Dilrüba Pahal 
tarafından makamında ziyaret edildi.

TKGM Genel Müdür Yardımcıları Si-
nan Fidan`ın ve Ömer Sinan Bayçele-

bi`nin de yer aldığı görüşmede; mes-
leğimizin gündeminde olan “Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büro-
ları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” 
hakkındaki görüşlerimiz ve çekinceleri-
mizi sözlü olarak ana hatlarıyla ifade et-
tik.  Bu konu ile ilgili kalıcı bir çözümün 
hayata geçirilebilmesi için LİHKAB ve 
SHKMMB`lerin iş alanlarına dair sınır-
larının çok net bir biçimde belirlenmesi, 
yasa ve yönetmelik değişikliğinin görüş 
birliği sağlanarak yapılması gerekliliği 
noktasında mutabık kalındı. Önümüz-
deki günlerde yasa ve yönetmelik çalış-
maları noktasında TKGM ve Odamızca 
tekrar bir araya gelinip detaylı bir çalış-
ma yapılması kararlaştırılarak görüşme 
sonlandırıldı. 

Harita Genel Müdürlüğü

Afyonkarahisar İli Kara Kuvvetleri Lo-
jistik Komutanlığı-İkmal Komutanlığı 
görevine atanan Harita Genel Müdürü, 
meslektaşımız Tuğgeneral Dr. Osman 
Alp`e Harita Genel Müdürlüğündeki 
makamında teşekkür ve veda ziyaretin-
de bulunduk.

Odamız Genel Sekreteri Ali İpek, Örgüt-
lenme Sekreteri Murat Türüdü, Eğitim 
Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Taylan Öcalan 
ve Odamız Ankara Şubesi Başkanı Hü-
seyin Arkan`ın yer aldığı ziyarette; Sayın 
Osman Alp`e Odamız ve meslek camia-
mız adına teşekkür ederek ve yeni göre-
vinde başarı dileklerimizi sunduk. 

Görevde olduğu süre zarfında Harita 
Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı 
çalışmalar yürüten Tuğgeneral Dr. Os-
man Alp; ülkemizin ulusal haritacılık 
kurumu HGM`nin üretim gücünün 
artırılması, veri paylaşımı, kurumlar 
arası iş birliği ve birlikte çalışılabilirlik 
hususlarında gösterdiği iyi niyet ve ba-
şarılarla gerek mesleğimizin gelişmesi 
gerekse kamu yararı adına önemli çalış-
malara imza atmıştır. 

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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Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinde gö-
rev yapan ve aynı zamanda üyeleri-
miz olan Ulaşım Dairesi Başkanı Sayın 
Nurdoğan Öztürk, Fen İşleri Dairesi 
Başkanı Sayın Erol Gündüz ve Emlak 
ve İstimlak Dairesi Başkanı Sayın İs-
met Doğan`a makamlarında ziyaretler 
gerçekleştirdik. 

Genel Başkanımız Orhan Kasap, Genel 
Sekreterimiz Ali İpek ve Ankara Şube 
Başkanımız Hüseyin Arkan`ın katılım-
larıyla gerçekleşen ziyaretlerde; meslek 
alanlarımızdan yola çıkarak Başkent`in 
sorunlarına, yerel yönetimlerde harita 
mühendisliği mesleğinin yetkinliği ge-
reği söz sahibi olduğu konulara ilişkin 
fikir alışverişinde ve önerilerde bulun-
duk. Başkent`in bugüne dek süregelen 
yerel yönetim anlayışı nedeniyle yaşa-
nan sorunlar ve imar, ulaşım, alt yapı, 
yeşil alanlar, bilgi sistemleri ve kentsel 
dönüşüm gibi konularda görüş ve öne-
rilerimizi sunarak önümüzdeki süreçte 
daha yaşanabilir bir başkentin yaratıl-
ması için birlikte çalışılabilirliğin önemi 
ve ortak yürütülecek çalışmalar konu-
sunda hemfikir olduk. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü

Odamızca BOTAŞ Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Abdulvahit Fidan’ı maka-
mında ziyaret ederek mesleğimiz kap-
samında kurumda yürütülen çalışmalar 
ve idare tarafından yürütülen yeni ihale 
süreçleri hakkında görüşme gerçekleş-
tirdik.

Genel Başkanımız Orhan Kasap ve Ge-
nel Sekreterimiz Ali İpek’in gerçekleştir-
diği ziyarette özetle; BOTAŞ tarafından 
yürütülen mühendislik hizmetlerine 
mesleğimizin verdiği katkı ve katma de-
ğerden yola çıkılarak son günlerde ida-
re tarafından gerçekleştirilen ihalelerde 
meslektaşlarımızın yaşadığı mağduri-
yetler ile boru hatları mühendislik işle-
ri kapsamında harita mühendisliği özel 
sektöründe oluşan deneyim ve katma 
değerin sürecin dışına itilmesi duru-
muyla karşı karşıya kalındığını ve mes-
lek disiplinimiz ile ilgili mühendislik 
hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararı 
için doğru işletilmesi adına ihale şartna-
melerinde yapılması gereken bazı deği-
şikliklere yönelik önerilerimizi ilettik.
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TMMOB 6. CBS 
Kongresi Kapsamında 
Gerçekleştirdiğimiz 
Kurum Ziyaretleri

CBS alanında sektörün önde gelen 
özel sektör kuruluşlarının ve kamu 
kurumlarının görüş ve önerilerini 
almak, Türkiye`deki CBS politika-
ları, sektörün beklentileri ve ihti-
yaçlarına dair yol haritası çizmek 
ve kongreyi bu doğrultuda şekil-
lendirmek üzere kurum ve kuru-
luşların üst düzey yöneticilerini 
makamlarında ziyaret ettik. Ayrıca 
kurumların daire başkanları ve 
teknik çalışanları ile kongre öze-
linde bir dizi toplantılar yapılarak 
sunumlar gerçekleştirdik.
Ziyaretler:
• Harita Genel Müdürlüğü
• Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü
• BOTAŞ Genel Müdürlüğü
• Türk Standartları Enstitüsü
• Türkiye İstatistik Kurumu
• Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları Genel Müdürlüğü
• Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
• Beysiad-Belediye Yazılım 

Sanayicileri ve İş insanları 
Derneği

• ESRI Türkiye
• Prota Mühendislik
• Universal Yazılım 
• NETCAD Yazılım
• Başarsoft
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Ertuğrul Candaş Yeni Makamında

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanı olarak atanan, 
Odamız önceki dönem Genel Başka-
nı Sayın Ertuğrul Candaş; 12 Kasım 
2019 tarihinde Oda Yönetim Kurulu-
muzca makamında ziyaret edildi. Er-
tuğrul Candaş’ın Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin en önemli birimlerinden 
birisinin başında yer alarak kentin top-
lumcu mühendislik çizgisinde gelişimi 
yönünde göstereceği çabaya inanıyor, 
kendisine bu önemli görevde başarılar 
diliyoruz.

PTT Genel Müdürlüğü

PTT bünyesinde kurulan Emlak İşleri 
Müdürlüğünde müdür olarak görev ya-
pan üyemiz Sayın Selahattin Uralçin ve 
ekibindeki meslektaşlarımızla bir araya 
gelerek kurum içerisinde mesleğimiz 
ile ilgili yapılanma, yürütülen harita 
mühendisliği faaliyetleri ve güncel ge-
lişmeler hakkında bilgi alışverişinde bu-
lunduk. 

Tunç Soyer’i Ziyaret Ettik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer; Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi 2019 Yürütme Kurulu Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney, İzmir 
Şube Başkanımız Özhan Kaynarca ve 
Oda Yönetim Kurulumuzca makamın-
da ziyaret edildi. Odamız Genel Başkanı 
Orhan Kasap; İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer`i Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına seçilmiş olması 
dolayısıyla tebrik ettikten sonra kendisi-
ne Seferihisar Belediye Başkanlığı döne-
minde Odamızca düzenlenen yaz eğitim 
kamplarına vermiş olduğu desteklerden 
ötürü teşekkürlerini ileterek, Odamız 
etkinliklerine desteklerinin devamı nok-
tasında birlikte hareket edilmesinden 
memnuniyet duyacağımızı belirtti. 

Sayın Tunç Soyer`e bizleri ağırladığı için 
teşekkür ediyor, görevinde başarılar di-
liyor ve toplumcu belediyecilik adına ya-
pılacak her türlü çalışmada mesleğimiz 
ile ilgili konulara dair destek olabileceği-
mizin altını çiziyoruz.

Tuğgeneral Hurşit Ağırcan’ı           
Makamında Ziyaret Ettik

Harita Genel Müdürü olarak görevine 
yeni atanan Sayın Tuğgeneral Hurşit 
Ağırcan; 21 Ekim 2019 tarihinde Oda 

Genel Başkanımız Orhan Kasap ve Oda 
Müdürümüz Timur Bilinç Batur tara-
fından makamında ziyaret edildi.

Kandilli Rasathanesi Ziyareti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü, meslektaşımız 
ve Odamız Uluslararası İlişkiler Komis-
yonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener; 
Oda Yönetim Kurulumuz ve İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte makamında ziyaret edildi. Enstitü 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; Rasat-
hanenin yürüttüğü işlemler ve çalışma-
lar hakkında bilgi verdikten sonra, son 
günlerde yaşanan depremler sonucu ye-
niden gündeme gelen İstanbul`da bekle-
nen deprem hakkında yaşanan gelişme-
leri ve çalışmaları anlattı.

Odamız Genel Başkanı Orhan Kasap; 
böyle önem arz eden bir kurumun en 
üst yönetiminde bir meslektaşımızın bu-
lunmasının çok önemli olduğunu ve bu 
durumun Odamız ve mesleğimiz adına 
onur verici olduğunu belirterek Sayın 
Özener`in görevinde başarılı çalışmalara 
imza attığını ifade etti.

Harita Bülteni
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DUYURU

“2020 Yılı 1. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel Katsayılar” kitapçığını
hkmo.org.tr adresindeki ilgili linkten indirebilir veya

sağ alt köşedeki karekod aracılığıyla ilgili sayfaya gidebilirsiniz.
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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

TMMOB 6. CBS Kongresi                               
Hazırlık Toplantıları

TMMOB adına bu yıl altıncısı düzenle-
necek olan ve sekretaryası Odamız ta-
rafından yürütülen CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemleri) Kongresi 2019 kapsamında;  

1. Düzenleme Kurulu Toplantısı, 16 
Mart 2019 tarihinde TMMOB`ye bağlı 
Odaların temsilcileri, Oda Yönetim Ku-
rulumuz ve önceki CBS kongrelerinin 
Yürütme Kurulu başkanları başta ol-

mak üzere Düzenleme Kurulu üyeleri-
nin katılımıyla gerçekleşti.

Yürütme Kurulu Toplantısı, 03 Tem-
muz 2019 tarihinde CBS Kongresi et-
kinliğinin daha üst noktalara taşınması 
adına genel görüş ve öneriler alındı.

Özel Sektör Toplantısı, 07 Ağustos 2019 
tarihinde CBS özel sektör firmaları 
temsilcileri, Odamız Yönetim Kurulu 
ve Kongre Yürütme Kurulu üyelerinin 
yer aldığı toplantıda; Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Caner 
Güney`in kongrenin amaçlarını ve özel 
sektörden beklentileri ifade ettiği bilgi-
lendirme sunumları sonrası karşılıklı 
fikir alışverişlerinde bulunuldu.

2. Düzenleme Kurulu Toplantısı, 07 
Ağustos 2019 tarihinde TMMOB`ye bağ-
lı Odaların CBS Kongresi Düzenleme 
Kurulu temsilcileri ve Kongre Yürütme 
Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 
Yürütme Kurulu tarafından gerçekleşti-
rilen çalışmalar ve gelişmeler ele alındı.

Bartın İl Temsilciliğimizde                         

Odamız Örgütlenme Sekreteri Murat 
Türüdü, Odamız Denetleme Kurulu 

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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Üyesi Volkan Yılmaz Erdoğmuş, Zon-
guldak Bölge Temsilcisi Hakan Akçın, 
Bartın İl Temsilcisi Kezban Tunçer, Oda-
mız Teknik İşler Şube Müdürü Onur 
Sevencan`ın katılımları ile Zonguldak 
Bölge Temsilciliğimizin etkinlik ala-
nında faaliyet gösteren serbest çalışan 
(SHKMMB) üyelerimizle ve lisanslı ha-
rita kadastro mühendisleri üyelerimizle 
Bartın İl Temsilciliğimizde 14.09.2019 
tarihinde toplantı yaptık. Toplantıda; 
üyelerimizin yaşadığı sorunlar, bu so-
runlara yönelik çözüm önerileri ve mes-
leki faaliyet denetimleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk.

Samsun Şubemizde Toplantılar

Şubelerimizin gündem ve talepleri-
ni doğrudan dinlemek, Genel Merkez 
gündem ve çalışmalarını Şube Yöne-
tim Kurullarıyla ve Bağlı Temsilciklerle 
doğrudan paylaşmak, birlikte karar al-
mak, birlikte üretmek ve ilişkileri geliş-
tirmek adına 46. Dönem başında başlat-
tığımız ortak gündemli yönetim kurulu 
toplantılarımıza devam ettik. 

Toplantıda, Şube özelindeki sorunları 
ve beklentileri de toplantı gündemine 
taşıyarak Genel Merkez ve Şube çalışma 

ve etkinliklerine dair görüş ve önerileri 
değerlendirdik.

Akabinde, Yönetim Kurulu olarak Sam-
sun`da serbest çalışan (SHKMMB) üye-
lerimizle Şubemizde bir araya gelerek 
Oda çalışmaları hakkında bilgi verdik. 
Oda sözleşmeleri, birim fiyatlar ve ser-
best çalışan meslektaşlarımızın karşı-
laştığı teknik ve hukuki sorunlara dair 
fikir alışverişlerinde bulunarak üyeleri-
mizin sorularını cevaplandırdık. 

Şubelerimizle olan iletişimin güçlenme-
si, ortak paydada karşılıklı fikir alışve-
rişleri ile üyelerimize daha iyi hizmet 
sunulması gayesi ile gerçekleştirdiği-
miz yerel toplantılarımızın devam ede-
ceği bilgisini üyelerimize sunarız.

“Arazi ve Arsa Düzenlemesine 
İlişkin Yönetmelik Değişikliği  
Taslağı” Toplantıları

“Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 

30827 sayılı Resmî Gazete`de yayımlan-
ması üzerine bu kanun ile birlikte 3194 
sayılı İmar Kanunu`nun 13, 15, 16, 18 ve 
19`uncu maddeleri de yeniden düzen-
lenmiş olduğundan bu değişikliklere 
dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Mekânsal Planlama Genel Müdür-
lüğü tarafından “Arazi ve Arsa Düzen-
lemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 
Taslağı” hazırlanması işlemi için çalış-
malar yapıldı.

Mekansal Planlama ve İmar  Komisyonu 
Başkanı Hüseyin Ülkü koordinasyonun-
da Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi Ko-
misyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Demir, 
46. Dönem 18. Madde Uygulamaları 
Çalışma Grubu, Şube Temsilcilerimiz ve 
konunun uzmanları, Oda Yönetim Ku-
rulumuz, Odamız Teknik İşler Birimi ve 
Hukuk Biriminin katılımı ile 24.08.2019 
tarihinde bir toplantı yapılarak yönet-
melik taslağı ile ilgili genel değerlendir-
melerle birlikte Şubelerimizden, üye-
lerimizden gelen görüş ve öneriler de 
eklenerek öneri metin geliştirildi.
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Odamızın ülkemizi temsil ettiği;

Avrupa Haritacılar Konseyi`nin (CLGE) Genel Kurulu ve

VI. Avrupa Haritacılar Kongresi

“Meslek etiği, haritacılar için bir nirengi noktası” teması ile

26-28 Eylül 2019 tarihlerinde,

Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  

Avrupa Haritacılar Konseyi-CL-
GE; 1962 yılında FIG (Ulusla-
rarası Haritacılar Federasyonu) 

bünyesinde kurulmuş olup 1972 yılın-
da mevcut ismini almış olan,  yaklaşık 
57 yıllık geçmişi ile Avrupa kıtasında-
ki özel ve kamu sektörlerinde faaliyet 
gösteren haritacılık meslek profesyo-
nellerinin özellikle Avrupa Birliği (AB) 
nezdinde temsil edilmesi ve çıkarları-
nın korunması amaçlı kurulmuş ulus-
lararası bir meslek örgütüdür.

Avrupa Haritacılar Konseyi-CLGE’ye 
Avrupa`dan 39 ülke üyedir. CLGE Ge-
nel Kurulu, her yıl toplanmakta ve her 
üye kuruluş, Genel Kurulda 2 delege ile 
temsil edilmektedir. 

Odamız Ev Sahipliğinde

hkmo haberler
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CLGE`nin ilgi alanı Avrupa bölgesinde-
ki ülkelerin haritacılık faaliyetleri olup 
başlıca hedefleri kısaca şöyledir:
•Avrupa`daki haritacılar için daimî bir 
forum oluşturmak,
•Avrupa`daki mesleki uygulamalarda 
işbirliği ortamı yaratmak,
•Uluslararası platformlarda meslek 
profesyonelleri arasında bilgi ve uz-
manlık değişimi,
•Üye ülke, kurum ve kuruluşları ile 
Avrupa Birliğine haritacılık konusunda 
danışmanlık hizmeti vermek,
•Üye ülkeler içerisinde haritacılık ile il-
gili profesyonel niteliklerin ve standart-
ların artırılması ve idamesi,
•AB nezdinde mesleki temsilin sağlan-
ması.

Avrupa Haritacılar Konseyi Genel Kurulu ve
6. Avrupa Harita Mühendisleri Kongresi

Odamızın 2016 yılında gerçekleşen 
CLGE üyeliği sonrası;  Odamızca CLGE 
2019 Genel Kurulu ve Avrupa Haritacı-
lar Kongresi`nin Odamız ev sahipliğin-
de, İstanbul`da yapılması önerilmiş ve 
Arnavutluk/Tiran`da gerçekleşen Genel 
Kurulda yapılan oylamada kabul edil-
miştir. 

Bu doğrultuda 26 Eylül 2019 tarihinde, 
Odamız ev sahipliğinde, Şişli Cevahir 
Otel/İstanbul`da “Professional Ethics, 
a Landmark For Geodetic Surveyors” 
teması ile VI. Avrupa Haritacılar Kong-
resi ve 27-28 Eylül 2019 tarihinde, üye 
ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 
yine aynı mekânda Avrupa Haritacılar 
Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirildi.

26 Eylül’de gerçekleşen VI. Avrupa Ha-
ritacılar Kongresi; CLGE Başkanı Ma-
urice Barbieri, Odamız Genel Başkanı 
Orhan Kasap, MEF Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muhammet Şahin ve AKP 
Kocaeli Milletvekili olan meslektaşımız 
İlyas Şeker’in açılış konuşmalarıyla baş-
ladı. Kongre programı kapsamında; 
“Land Administration in Turkey” ko-
nusu ile TKGM Genel Müdürü M. Zeki 



sı İlişkiler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Özener’in açılış konuşmalarıyla 
başladı.

Avrupa Konseyinden 29 farklı ülkenin 
57 temsilcisinin ve CLGE’ye katılım baş-
vurusu yapan 3 aday ülkenin gözlem-
cilerinin hazır bulunduğu CLGE Genel 
Kurulunun birinci oturumu; CLGE 
Genel Sekreteri Vladimir Tikhonov’un 
yönetiminde, gündemin onaylanması 
ile devam etti. Akabinde 2019 yılında 
Sofya’da gerçekleştirilen CLGE Genel 
Kurulunun tutanakları oylamaya sunu-
larak kabul edildi.

Açılış oturumundan sonra ana (ple-
nary) oturumlara geçildi. İlk ana otu-
rumda kısa adı CEPLIS olan Avrupa 
Serbest Meslekler Konseyi hakkında 
bir sunum ve beraberinde kısa bir çalış-
tay gerçekleştirildi. Akabinde ‘Mesleki 
Etik’ konusu ve Genel Kurul sonrasın-
da yayımlanacak olan taslak İstanbul 
Deklarasyonu görüşüldü. Devamında 
CLGE Başkan Yardımcısı Mairolt Kak-
ko tarafından “Mesleğimizin ve Meslek 
örgütlerinin Ekolojik Ayak İzi” konulu 
bir sunum ve beraberinde tartışma ger-
çekleştirildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci 
ana oturumda; kısa adı EGNSS olan 

Adlı, ‘Ethics and Spiritualty In The New 
Civilization’ konusu ile Marc LUYCKX 
GHISI, ‘About Ethics and professional 
Ethics’ konusu ile Boğaziçi Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karanfil 
Soyhun, ‘International Ethics Standar-
ds Coalition. What is it and why is it 
important?’ konusu ile Duncan Moss, 
‘Ethics at Conception; the Importance 
of Embedding Legal and Compliance 
Functions During the Development of 
AI Solutions’ konusu ile Bentley Yaffe, 
‘Ethics and practices for the Chamber of 
Surveying Engineers in Turkey’ konusu 
ile İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun 
Zafer Şeker, ‘Ethics-Rules For Civil-En-
gineers For Property Surveyors’ konu-
su ile Dietrich Kollenprant ve ‘Inter-
national Land Management Standart’ 
sunumu ile James Kavanagh konuşma 
ve sunumlarını gerçekleştirdiler. Ak-
şam gerçekleşen kokteyl ve kaynaşma 
resepsiyonu ile konferans programı ta-
mamlandı.

27-28 Eylül günlerinde gerçekleşen 
CLGE Genel Kurulu; CLGE Başkanı 
Maurice Barbieri, Odamız Genel Başka-
nı Orhan Kasap ve Odamız Uluslarara-

Harita Bülteni

CLGE’ye bağlı ülkelerin Harita 
Mühendisleri Odalarının 
prensip olarak kabul ettiği 
ve gelişen teknolojiye bağlı 
olarak meslek etiğini esas alan 
İstanbul Deklarasyonu’nun 
metnine  karekod aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz.
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Piri Reis, CLGE tarafından 

Yılın Haritacısı olarak takdim 

edildi. Ayrıca 2020 yılında, 

Avrupa`da CLGE ve bağlı 

meslek örgütlerinin yapacakları 

etkinliklerde yılın haritacısı 

olarak Piri Reis anılacak.

“Avrupa Uydu Konumlama Sistemleri 
Ajansı” hakkında bir sunum gerçekleş-
tirilerek mevcut durum ve geleceğe dö-
nük beklentiler hakkında bilgiler veril-
di. Akabinde “ILMS-Uluslararası Arazi 
Yönetim Standartları” ile ilgili RICS 
Başkanı James Cavanagh tarafından bir 
sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası 
üye ülkelerdeki işleyiş ve ihtiyaçların 
tespitine yönelik kısa bir çalıştay ger-
çekleştirildi. Sonrasında başta Italyan 
Geoweb firmasının temsilcisi Alessand-
ro Albino Frezza tarafından bir Horizon 
2020 projesi olan GISCAD hakkında 
gerçekleştirilen sunum olmak üzere 
mesleğimize yönelik gelişmeler ve Av-
rupa’da yürütülen önemli projelere dair 
bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Bir sonraki ana oturumda; CLGE Başka-
nı Maurice Barbieri ve Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından CLGE 2019 Çalışma 
Raporunun taslağı sunularak raporun 
2020 yılında Üsküp’te gerçekleştirilecek 
olan bir sonraki Genel Kurula tamamla-
narak sunulacağını ifade edildi.

28 Eylül’de gerçekleştirilen Genel Kuru-
lun 2. gününde; CLGE Genel Saymanı 
tarafından çalışma dönemine dair fi-
nansal raporun sunumu gerçekleştiril-
di. Akabinde finansal duruma, gelirlere 
ve harcamalara dair sorular ve öneriler 
tartışıldı.

Sonrasında ise CLGE tarafından önü-
müzdeki yıl gerçekleştirilecek etkin-
likler, Intergeo, VII. Avrupa Harita 
Mühendisleri Kongresi ve FIG Çalışma 

Haftasına dair ilgili temsilciler ve CLGE 
yönetimi tarafından bilgilendirmeler 
yapılarak öneriler alındı.

Kısa bir molanın ardından CLGE Baş-
kan Yardımcısı Duncan Moss ve Başkanı 
Maurice Barbieri tarafından CLGE’nin 
gelecekteki dijital stratejisi konusunda 
bir sunum gerçekleştirilerek stratejik 
ve taktiksel hedefler hakkında brifing 
verildi.

Genel Kurulun son oturumunda düzen-
lenen bir tören ile CLGE Başkanı Mau-
rice Barbieri ve Odamız Genel Başkanı 
Orhan Kasap tarafından İstanbul Dek-
larasyonu imzalandı.  Kapanışta, CLGE 
2020 Genel Kurulunun ev sahipliğini 
yapacak olan Kuzey Makedonya’nın 
delegeleri ile ülkemizi temsilen Odamız 
arasında devir teslim töreni gerçekleşti-
rildi.

Odamız, ülkemiz adına üyesi olduğu 
Avrupa Haritacılar Konseyi - CLGE 
toplantılarında 2020 yılı Avrupa`da yı-
lın haritacısı olarak Ünlü Türk Denizci 

hkmo haberler

ve Haritacı Piri Reis`i daha önce aday 
göstermiş idi. Oylama sonucu aday-
lar arasından Piri Reis seçilerek kabul 
edildi. Bu vesileyle 2020 yılının 21 Mart 
Dünya Haritacılar Günü kutlamaları ile 
birlikte CLGE tarafından Yılın Haritacı-
sı olarak Piri Reis takdim edildi. Ayrıca 
2020 yılında, Avrupa`da CLGE ve bağlı 
meslek örgütlerinin yapacakları etkin-
liklerde yılın haritacısı olarak Piri Reis 
anılacaktır.

Böylesine önemli bir etkinliği ülkemiz-
de gerçekleştirecek olmanın haklı guru-
nu yaşarken ülkemizin, mesleğimizin 
ve Odamızın uluslararası camiada en 
iyi şekilde temsil edilmesi noktasında 
gereken özveriyi en iyi şekilde sergile-
diğimizi üyelerimizin bilgisine sunarız.
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Genel Kurulun son oturumunda 
düzenlenen bir tören ile CLGE 

Başkanı Maurice Barbieri ve 
Odamız Genel Başkanı Orhan 

Kasap tarafından İstanbul 
Deklarasyonu imzalandı.  
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“Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0” teması ile gerçekleştirilen 17. 

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı neticesinde Odamız, 

öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve sektörümüz açısından önem 

taşıyan sonuç ve önerilere ulaşıldı. 17. THBTK ve Kurultay Sonuç 

Bildirgesi,  önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek sektörel 

politikalara ışık tutması bakımından önemli bir yere sahiptir.  

Odamız tarafından iki yılda bir 
düzenlenen Türkiye Harita Bi-
limsel ve Teknik Kurultayı’nın 

17’ncisi “Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0” 
teması ile 25-27 Nisan 2019 tarihleri ara-
sında Ankara’da, Hacettepe Üniversite-
si Beytepe Kongre Merkezi’nde, 650’si 
öğrenci olmak üzere toplam 1542 kişi-
nin katılımıyla başarılıyla gerçekleşti.

Kurultaya bilim insanları ve meslek-
taşlarımız tarafından 141 bildiri özeti, 
harita/geomatik mühendisliği lisans 
öğrencileri tarafından da 14 öğrenci 
posteri gönderildi. Kurultay Teknik 
Programında; 5 panel, 1’i En İyi Bil-
diri Oturumu olmak üzere 12 teknik 
oturum ve 2 poster oturumu yer aldı. 
Teknik oturumlarda, 7’si En İyi Bildiri 
Oturumu’nda olmak üzere toplam 67 
sözlü bildiri sunuldu. Öğrenci poster 
oturumunda 12 poster bildiri sunuldu. 
Bilim insanlarının ve meslektaşlarımı-
zın poster bildirilerini sunduğu ikinci 
poster oturumunda ise 28 poster bildiri 
sunuldu.

Kurultayımızın önemli bileşenlerin-
den biri olan ve sektördeki firmaların 
gelişen teknolojinin ışığında ortaya çı-
kardıkları güncel ürün ve hizmetlerini 
katılımcılarla paylaştıkları Geoinfor-
masyon Teknolojileri ve Yazılım Fua-
rı’nda; 28 özel firma, 4 kamu kurumu, 

Sonuç Bildirgesi
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3 üniversite standı yer aldı ve fuar, mes-
lektaşlarımız ve katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü.

“Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0”

Ülkemizde 2019 yılı itibariyle toplam-
da 25 üniversitede lisans düzeyinde 
harita/geomatik mühendisliği eğitimi 
verilmektedir ve 2019-2020 eğitim-öğ-
retim döneminde 1 üniversitenin daha 
eğitime başlayacak olmasıyla bölüm 
sayısı 26 olacaktır. Ayrıca 10’un üze-
rinde üniversitede de henüz eğitim-öğ-
retime başlamayan Harita/Geomatik 
Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki jeodezi ve fotogrametri/
harita/geomatik mühendisi sayısı da 
20.000’lere ulaşmıştır. 70 yıl önce ülke 
ihtiyaçlarını karşılamak adına sevinçle 
karşılanan her yeni bölümün yerini, bu-
gün nispeten yetersiz altyapı koşulları-
na sahip, plansızca açılan ve endişeyle 
karşılanan bölümler almıştır. Sektörel 
beklentinin analizi yapılmadan ve istih-
dam politikaları belirlenmeden açılan 
yeni bölümler ve artan kontenjanlar, 
ülkemizde harita sektörünü tehdit eder 
hale getirmiştir.

İnsanlığın avcı-toplayıcı, tarım, endüst-
ri ve bilgi toplumlarından geçerek gel-
diği beşinci evre, diğer adıyla “süper 
akıllı toplum” ise Toplum 5.0 olarak ad-

17. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı Sonuç 
Bildirgesi tam metnine ulaşmak 
için QR kodu kullanabilirsiniz.

hkmo haberler

9703 Harita Bülten

hkmo haberler
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Kurultay Bilim Kurulu tarafından yapı-
lan değerlendirmeler neticesinde teknik 
oturumlarda 67’si sözlü, 28’i poster ol-
mak üzere toplam 95 bilimsel çalışma 
sunuldu. Jeodezi ve Ölçme Tekniği, 
Arazi Yönetimi, Kartografya ve Mekan-
sal Bilişim, Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eği-
tim-Öğretim, Etik ve Sektörün Geleceği 
ve En İyi Bildiri Oturumu olarak adlan-
dırılan 12 farklı teknik oturum başarıyla 
gerçekleştirildi.

Sonuç ve Öneriler

Ülke gereksinim ve istihdam politika-
ları göz önüne alınarak, öncelikle fiilen 
açık olan; ancak henüz öğrenci alarak 
eğitim-öğretime başlamamış olan Ha-
rita/Geomatik Mühendisliği Bölümleri 
ele alınarak tüm bölümlerin sayısının 
sürdürülebilir bir stratejik plan dahi-
linde optimize edilmesi gerekmektedir.  
Optimizasyon sonucunda çıkan sonuç-
lara göre HKMO’nun bölüm sayısının 
azaltılmasına yönelik yeniden girişim-
de bulunması gerekmektedir.

Ayrıca sektörümüzdeki işsizliğin önüne 
geçebilmek için eğitim-öğretimin halen 
devam ettiği bölümlerde kontenjanların 
ve faaliyette olan ikinci öğretim prog-

landırılmaktadır. Toplum 5.0, Endüstri 
4.0 olarak adlandırılan 4. Sanayi Devri-
minin sunduğu yenilikleri kullanarak 
bilgi toplumundan süper akıllı topluma 
dönüşümü ifade etmektedir. 

Bu dönüşümü gerçekleştirecek toplu-
mun yeteneklerinin geliştirilmesi için 
özellikle üniversitelerin ve Ar-Ge mer-
kezlerinin ön plana çıkması gerekmek-
tedir. Bu dönüşüm, insan hayatının tüm 
alanlarında olduğu gibi meslek alanları-
mızı da doğrudan etkileyecek, ilerleyen 
zamanlarda harita/geomatik mühendis-
liği eğitiminde de değişikliklere ve ye-
niliklere neden olacak ve yeni istihdam 
alanlarının yaratılmasını sağlayacaktır. 

Paneller ve Teknik Oturumlar

Kurultayda; “Eğitim, İstihdam, Toplum 
5.0”, “Harita/Geomatik Mühendisliği 
Eğitim-Öğretimi ve Paydaşların Beklen-
tileri”, “Öğrenci Paneli”, “İmar Uygula-
maları, Bina Bilgi Modelleme ve 3 Boyut-
lu Kadastro” ve “Özel Sektör Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” panelleri gerçek-
leştirildi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Harita Bülteni
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Toplum 5.0, Endüstri 4.0 olarak 

adlandırılan 4. Sanayi Devriminin 

sunduğu yenilikleri kullanarak 

bilgi toplumundan süper akıllı 

topluma dönüşümü ifade 

etmektedir. 

ramlarının kontenjan ve sayılarının söz 
konusu stratejik plan ve optimizasyon 
sonuçlarına bağlı olarak azaltılması ge-
rekmektedir.

Ülkemizde nitelikli ve belli standart-
larda harita/geomatik mühendislerinin 
yetiştirilmesini sağlamak için akreditas-
yon faaliyetleri, öğretim kadrosu, ana-
bilim dalları, kontenjanlar, ders prog-
ramları ve içerikleri ile fiziki altyapı 
olanakları gibi konularda bölümlerimiz 
arasındaki ciddi farkların giderilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bölümlerinin 
çağı, mesleki arakesitler bağlamında 
yakalayabilmeleri için eğitim planların-
da reform yapmaları kaçınılmazdır. 

Sektörel kapasitenin geliştirilmesi nok-
tasında HKMO, üniversiteler ve kamu 
kurumlarının bir araya gelmesiyle kap-
samlı bir çalışmanın yapılması ve yeni 
istihdam olanaklarının belirlenmesi ge-
rekmektedir. 

LİHKAB ve SHKMMB’lerin çalışma 
alanlarına ait sınırların ve iş kalemleri-
nin çok net bir biçimde belirlenerek bu 
konuda yasal düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması ve TKGM’nin kalıcı bir mes-
lek barışını sağlayacak çözümü ivedi-
likle hayata geçirmesi gerekmektedir.

Ülkemizde ihtiyacı her alanda çok yo-
ğun bir biçimde hissedilen ancak 20 
yılı aşkın bir süredir bir türlü kurula-
mayan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı 
(UKVA)/TUCBS, Dünya genelinde ha-
len başlıca eğilimlerden biri olan “Açık 
Veri” girişimleri ile birlikte düşünüle-
rek acilen “kullanılabilir” bir boyuta 
taşınmalıdır.

Kamu projeleri, dünyada kabul gör-
müş metodolojilere göre yönetilmelidir. 
Kamu projelerinin sonuçlarının şeffaf 
bir şekilde izlenmesine olanak tanıya-
cak yöntem ve mekanizmalar gelişti-
rilmelidir. Kamu; ülke yönetimi politi-
kaları doğrultusunda koordinasyon ve 
denetime odaklanmalı, bu alanlarda 
kendini geliştirecek önlemleri almalı, 
özel sektörün gelişiminin ve büyüme-
sinin önünde engel teşkil edecek uygu-
lamalara gitmemelidir. Bu bağlamda 
İçişleri Bakanlığının 2017 yılında ya-
yınladığı genelge ile sektörümüzü ya-
kından ilgilendiren pek çok başlıktaki 
yazılımları yerel yönetimlere ve kamu 
kurumlarına kendisinin tedarik ede-
ceğini duyurması; hayati önemde yeni 
kaynak ve yeni iş alanları ihtiyacındaki 
ülkemizde, haritacılık ve CBS özel sek-
törünü daraltacak, hizmet sunumunu 
geciktirecek, maliyetleri yükseltecek 

hkmo haberler

ve tekelleşmeye yol açabilecektir. O ne-
denle, bu uygulamanın ivedilikle son-
landırılması gerekmektedir.

Nesnelerin interneti, büyük veri, bulut 
bilişim, sanal gerçeklik, yapay zekâ, si-
ber güvenlik, robotik ve otonom sistem-
ler, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri 
gibi Endüstri 4.0’ın sunduğu teknolojik 
değişimin sektörde yaratacağı yeni is-
tihdam olanaklarının araştırılmasına 
yönelik çalışmalara hız verilmesi gerek-
mektedir. 

Özellikle eğitim ve istihdam açısından 
Kurultayda ele alınan ve bildirgede 
özetlenen konular; öğrencilerimiz, mes-
lektaşlarımız, Odamız ve sektörümüz 
açısından büyük değer taşımakta, bun-
dan sonra geliştirilecek sektörel politi-
kalar açısından önemli bir altlık oluş-
turmaktadır ve başta Odamız olmak 
üzere sektörümüzün tüm paydaşlarına 
ışık tutacaktır.  
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Özellikle eğitim ve istihdam 
açısından Kurultayda ele alınan 

ve bildirgede özetlenen konular; 
öğrencilerimiz, meslektaşlarımız, 
Odamız ve sektörümüz açısından 

büyük değer taşımaktadır.



Harita Bülteni hkmo haberler

Açılış konuşmalarını yapan Çalış-
tay Düzenleme Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Muzaffer Kahveci; 

TUJK çalıştaylarının 2002 yılından bu 
yana farklı üniversite, kurum ya da ku-
ruluşla çeşitli temalar üzerinde gerçek-
leştirilmeye devam ettiğini, bu yıl dü-
zenlenen Çalıştay`da ise jeodezik tabanlı 
konuların alanında uzman kişilerce katı-
lımcılara aktarılacağını ifade etti. KTÜN 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız; düzen-
lenen Çalıştay`ın jeodezi biliminin say-
gınlığını artırmak için gerekli çalışmalar 
yapmak, Türkiye`de jeodezi eğitimini 
geliştirmek ve ülkemizde gerçekleştiri-
len jeodezi projelerinin ulusal düzeyde 
farkındalığını sağlamak adına önemli ol-
duğunu belirterek, “Türk ve yabancı bi-
lim insanlarının jeodezi alanında yapmış 
olduğu çalışmaların bu tür etkinliklerde 
sunulması, literatüre ve evrensel bilime 
katkıları yadsınamaz.” ifadesini kullan-
dı. Harita Genel Müdürü Tuğgeneral 
Hurşit Ağırcan ise Çalıştay`ın düzen-
lenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında; TUJK 
bilimsel toplantılarının hedefe yönelik 
oluşu ve bilimsel seviyenin yüksekliği 
sayesinde Türkiye`de gerçekleştirilen 
haritacılıkla ilgili diğer toplantılar ara-
sında farklı ve özel bir yere sahip oldu-
ğunu vurguladı. Açılış konuşmalarının 
ardından, protokol üyelerine plaket ve 
ödül takdimi yapıldı.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Kahveci‘nin yönettiği 

Türkiye Ulusal Jeodezi 

Komisyonunun (TUJK)

2019 yılı  Bilimsel Toplantısı 

ile Genel Kurul ve Yürütme 

Kurulu Toplantıları, Konya 

Teknik Üniversitesi (KTÜN) 

ev sahipliğinde 14-15 Kasım 

2019 tarihlerinde Konya`da 

gerçekleştirildi.
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“Türk Haritacılığının Bugünü ve Yarı-
nı” adlı panelde Odamız Genel Başkanı 
Orhan Kasap, Harita Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Başkanı Dr. Müh. Alb. 
Mustafa Ata ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber 
konuşmacı olarak yer aldılar. Sayın Dr. 
Müh. Alb. Mustafa Ata ve Sayın Adil Ha-
kan Ayber kurumları nezdinde jeodezik 
tabanlı konular olmak üzere, temel hari-
ta ve coğrafi verilerin en güncel ve hızlı 
şekilde üretilmesine yönelik yapılan ça-
lışmaları sundular.

Oda Genel Başkanımız Orhan Kasap; 
Odamız ve üyeleri hakkında genel ola-
rak istatistiki bilgiler vererek, ülkemiz-
deki harita mühendisliği eğitimi ve 
artan kontenjan sayıları ile ilgili mesle-
ğimiz geleceğini olumsuz etkileyeceğini 
ve haritacılığın geleceği için çok sayıda 
bölümün açılmasının değil yeteri kadar 
bölümde uygulamalı ve yeterli bilimsel 
eğitim verilmesi gerektiğini, Odamızın 
düzenlediği bilimsel etkinlikler başta 
olmak üzere TUJK Çalıştayı`nın öğren-
ci meslektaşlarımıza önemli kazanımlar 
sağladığını vurguladı. Ayrıca, sektörü-
müzün sorunların yönelik çözümü nok-
tasında Odamızın çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi.

2 gün süren Çalıştay`da; davetli ko-
nuşmacıların sunum yaptığı 3 teknik 
oturum ve Genç Jeodeziciler Oturumu 
gerçekleştirilerek, teorik ve uygulamalı 
olarak KTH yöntemiyle gravimetrik je-
oit belirleme eğitimi verildi.

TUJK 2019 Çalıştayı 

Yeterli, Bilimsel Eğitim Gerekli

Harita Bülteni 26

DUYURU

Lisanslı Yazılımlar Dünyasına
Kolaylıklarla Geçin

Ekonomik koşullardan dolayı alımı güçleşen lisanslı yazılımların
daha kolay edinilebilir hale gelmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucu
Netcad, Belsis ve Mapsoft ürünlerinde üyelerimize özel indirimler sağladık.

Konuyla ilgili duyurularımız için karekodları kullanabilirsiniz.



Harita Bülteni

Mevzuat Çalışmaları

Meslek Menfaatlerimiz İçin Çalışıyoruz

Meslek alanlarımızla ve ka-
musal yararlar ile ülke kal-
kınması, toplum ve kişilerin 

mülkiyet haklarının korunması, geliş-
tirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştiri-
lecek her türlü çalışmaya katılmaya, 
konunun uzmanı bilim insanlarımızla 
birlikte katkı sunmaya devam ediyo-
ruz. “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 
“Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin 
Yönetmelik Değişikliği Taslağı” ve “Li-
sanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Yönetmelik Değişik-
liği Taslağı” ile ilgili görüş, öneri ve ta-
leplerimizi ilgili mercilere ilettik. 

2644 sayılı Tapu Kanunu, 644 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı İmar Ka-
nunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun başta olmak üzere toplam 8 ka-
nunda değişiklik ve düzenlemeler geti-
ren Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, tas-
lak halinde iken taslak ile ilgili görüş ve 

önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık ve 
TBMM’ye de ilettik. Her ne kadar tas-
lağın TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu’na gelmeden 
önce gerek Odamıza ve diğer meslek 
odaları ile demokratik toplum kuruluş-
larına ve gerekse de alanlarında uzman 
bilim insanlarına iletilip tartışılması, 
değerlendirilmesi için yeterli zaman ta-
nınmamış olsa da görüş ve önerilerimizi 
Komisyon üyeleri ve meslektaş millet-
vekillerimize ilettik. Önerdiğimiz bazı 
eklemeler de Genel Kurul görüşmeleri 
neticesinde milletvekillerinin önergeleri 
ile kanun maddelerine eklendi. 

04.07.2019’da Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşülerek kabul edilen ve 10.07.2019 
tarih ve 30827 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun, 
getirdiği pek çok değişiklik ve düzen-
leme ile birlikte meslek alanlarımızı da 
yakından ilgilendiren hususlar içermek-
te. Geneli itibariyle halkımızın iş ve iş-
lemlerini kolaylaştıracak, bürokrasi ve 
kırtasiyeciliği azaltacak önemli düzen-

“Tapu Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”, 

“Arazi ve Arsa Düzenlemesine 

İlişkin Yönetmelik Değişikliği 

Taslağı” ve “Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve 

Büroları Hakkında Yönetmelik 

Değişikliği Taslağı” ile ilgili 

görüş, öneri ve taleplerimizi 

ilgili mercilere ilettik. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kadast-
ro Dairesi Başkanlığınca 15.06.2013 
tarih ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına 
dair hazırlanan yönetmelik taslağı da 
MSUYTK, MPİK ve 46. Dönem 1 No.lu 
Özel Sektör Komisyonumuz, Oda Yö-
netim Kurulumuz  ile Odamız Teknik 
İşler Birimi ve Hukuk Birimi tarafından 
incelendi ve taslak ile ilgili görüşlerimi-
zi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kadastro Dairesi Başkanlığına ilettik. 
Görüşlerimizin bir kısmına yer verilen 
taslakla ilgili çalışmalar devam ederken 
Odamızdan ek görüş istendi ve yapılan 
düzenlemelerle eksik görülen hususla-
rı değerlendirerek ek görüşlerimizi de 
ilettik. Ayrıca bu husus ile ilgili köklü 
çözümün her zaman dile getirdiğimiz 
gibi yasal bir düzenleme ile olması ge-
rektiğinin üzerinde durduk.

rek bir rapor hazırladık. Hazırladığımız 
bu raporu da esas alarak; MPİK, Mes-
leki Standartlar, Uygulamalar ve Yasal 
Temeller Komisyonumuz (MSUYTK) ve 
Odamız Teknik İşler Biriminin çalışma-
ları ile oluşturduğumuz, taslak hakkın-
daki ön raporu da Mekânsal Planlama 
Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüş-
meler sırasında Müdürlük ile paylaştık. 

MPİK Başkanı Hüseyin Ülkü koordinas-
yonunda Taşınmaz Değerleme ve Yöne-
timi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya 
Demir, 46. Dönem 18. Madde Uygula-
maları Çalışma Grubumuz, Şube Tem-
silcilerimiz ve konunun uzmanları, Oda 
Yönetim Kurulumuz, Odamız Teknik 
İşler Birimi ve Hukuk Biriminin ortak ça-
lışmaları ile de yönetmelik taslağı ile ilgili 
genel değerlendirmelerle birlikte Şubele-
rimizden, üyelerimizden gelen görüş ve 
önerileri de ekleyerek öneri metnini geliş-
tirdik ve çalışmalarımızı Mekânsal Plan-
lama Genel Müdürlüğüne ilettik. 

lemeler de içeren Kanun, uzun vadede 
sorunlar doğurabilecek düzenlemeler de 
barındırmakta. Bu nedenle de Kanun-
daki maddeler ile ilgili farklı yorumları 
doğurmayacak içerikte bir uygulama 
yönetmeliği düzenlenmesinin hem top-
lumu hem de idarelerimizi ve uygulama 
yapan meslektaşlarımızın verimini ve 
başarısını artıracağı ve yargının yükünü 
en aza indireceğini de dile getirdik. 

Kanun ile birlikte 3194 sayılı İmar Ka-
nunu’nun 13, 15, 16, 18 ve 19’uncu mad-
deleri de yeniden düzenlenmiş oldu-
ğundan bu değişikliklere dayanılarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal 
Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 
“Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin 
Yönetmelik Değişikliği Taslağı” ha-
zırlanması işlemi ivedilikle başlatıldı. 
Yönetmelik taslağı ile çalışmalarımız 
öncesinde Mekânsal Planlama ve İmar 
Komisyonumuz (MPİK), 46. Dönem 18. 
Madde Uygulamaları Çalışma Grubu-
muz ve konunun uzmanları ile yaptığı-
mız çalışmalarla Kanunu değerlendire-
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Kanun ve yönetmelik 
taslakları ile ilgili Odamız 
görüşlerinin detaylarına 
web sitemizde yer alan 
Oda Görüşleri-Raporlar 
kısmından ulaşabilirsiniz.
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Odamızca 2001 yılından bugüne 

her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 

Kampımızın on sekizincisi; 

ülkemizin çeşitli illerinden 

gelen, üniversitelerin

Harita/Geomatik

Mühendisliği Bölümlerinde 

öğrenim gören 100 öğrenci 

ile HKMO yöneticileri ve 

sanat, medya, çevre, eğitim ve 

siyaset çevrelerinden uzman 

konuşmacıların katılımıyla, son 

derece verimli ve başarılı bir 

şekilde tamamlandı.

18. HKMO Yaz Eğitim Kampı

Açılın, Gençler Yenilemek İçin Geliyor

hkmo haberler

Geçmişte olduğu gibi bu kampta 
da yakın gelecekte meslektaşı-
mız ve Odamızın üyesi olacak 

harita mühendisi adaylarının; TMMOB 
ve onun bileşeni olan Odamızın gö-
revlerini, yetki ve sorumluluklarını ve 
çalışma anlayışını tanımaları ve bunun 
yanında harita mühendislerinin yaşam-
daki yerini ve meslektaşlarına bakışının 
önemini kavramaları, tamamlayıcı nite-
likteki teknik ve uygulamalı eğitim ve 
atölye çalışmalarıyla mesleki, sosyal ve 
kültürel alanda birikimlerini artırmaları 
sağlandı.

“Yeni Bir Hikâye” temasıyla birçok 
mesleki ve toplumsal konuların iş-
lendiği; pek çok sanatçı, yazar, aka-
demisyen, meslektaş ve 100 öğrenci 
katılımcının yer aldığı 18. Yaz Eğitim 
Kampının açılış konuşmalarında Oda-
mız İzmir Şube Başkanı Özhan Kay-
narca, Odamız Genel Başkanı Orhan 
Kasap ve TMMOB Başkanı Emin Kora-
maz; geçmiş yaz eğitim kampları, yaz 
eğitim kamplarının Oda örgütlülüğü 

açısından önemi ve öğrencilerin Odayı 
benimsemesinin gerekliliğine değine-
rek, kampa yönelik temennilerini dile 
getirdi. 

Kamp Yürütme Kurulu tarafından; 
“Şiir”, “Gazete”, “Hikâye”, “Tiyatro”, 
“Kısa Film”, “Resim ve Karikatür”, 
“Müzik”, “Dans”, “Toplumcu Mühen-
dislik” ve “Fotoğraf” başlıklarından 
oluşan atölyelerin katılımcı listeleri ve 
atölye yürütücüleri belirlendi. “Yeni Bir 
Hikâye” temasıyla gerçekleşen kampı-
mızın Hikâye Atölyesinin yürütücüsü 
ise şair Mehmet Said Aydın oldu. 
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Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in yürütü-
cülüğünü yaptığı “Ölçme Teknolojileri-
nin Hikayesi” oturumu, Atay Mühendis-
lik ve Sistem A.Ş. firma sorumlularının 
katılımıyla gerçekleştirildi. İnsansız de-
niz aracı ile batimetrik ölçümler, İHA 
uçuşu ve İHA ile kamp alanının ve ka-
tılımcıların havadan fotoğrafları çekildi. 
Öğrencilerin meslekle ilgili son teknolo-
jik gelişmeleri yakından takip ettiği bu 
oturum büyük ilgi gördü. 

HKMO 17. Dönem Genel Başkanı Arif 
Delikanlı`nın yürütücülüğünü yaptığı, 
TKGM Genel Müdür Yardımcısı Adil 
Hakan Ayber ve Boğaziçi Üniversi-
tesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Özener`in konuşmacı olarak ka-
tıldığı “Harita Mühendisliğinde Yeni 
Bir Hikâye” oturumu gerçekleştirildi. 
Ardından, Praksis Grubu`ndan Serdar 
Türkmen`in “Muhalif Müziğin Anado-
lu`da Doğuşu” adlı müzikal sunumu 
gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ey-
lem Gökçe Cengiz Türk`ün sunumuyla 
“Değişen İnsan: Yeni Bir Hikâye (mi?)” 
ve İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Caner Güney 
tarafından “Yaşadığın Şehirde Yeni Bir 
Hikâye Yazmaya Hazır Mısın?” adlı 
oturumlar gerçekleştirildi.

“Onurlu Çıkış Hikayesi” isimli oturum; 
Odamız 40. ve 41. Dönem Onur Kurulu 
üyesi Halil Kaynarca`nın yürütücülü-
ğünde, Gazeteci/Yazar Levent Gülte-
kin`in katılımı ile gerçekleştirildi. Otu-
rumların ardından katılımcılara teorik 
oryantiring eğitimi verilerek oryantring 
yarışması düzenlendi. Ardından Yeni-
kapı Tiyatrosu`nun başarıyla sahneledi-
ği interaktif ve doğaçlama tiyatro etkin-
liği gerçekleştirildi.

Harita Bülteni
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İnsansız deniz aracı ile batimetrik 

ölçümler, İHA uçuşu ve İHA ile 

kamp alanının ve katılımcıların 

havadan fotoğrafları çekildi. 

Öğrencilerin meslekle ilgili  

teknolojik gelişmeleri yakından 

takip ettiği bu oturum

büyük ilgi gördü. 

Karabağlar Belediye Başkanı meslektaşı-
mız ve İzmir Şube Eski Başkanımız Mu-
hittin Selvitopu`nun yürütücülüğünde; 
Menemen Belediye Başkanı Serdar Ak-
soy, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment 
Şahin Cervatoğlu ve Kars Belediye Baş-
kanı Ayhan Bilgen`in katılımı ile “Yerel 
Yönetimlerde Yeni Bir Hikâye” isimli 
oturum gerçekleştirildi. Ardından, tüm 
öğrencilerin ve yöneticilerin katıldığı ve 
farklı üniversitelerden karma grupların 
yarıştığı Bilgi Yarışması yapıldı.

Yürütücülüğünü meslektaşımız, Oda-
mız üyesi ve CHP Kastamonu Millet-
vekili Hasan Baltacı`nın yaptığı, CHP 
İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 
Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz`ın 
konuşmacı olduğu “Siyasette Yeni Bir 
Hikâye” oturumu gerçekleştirildi. Ar-
dından, Ali İsmail Korkmaz`ın anne-
si Emel Korkmaz`ı konu alan “Emel 
Anne” adlı belgeselin gösterimi yapıldı 
ve belgeselin yönetmeni Kazım Kızıl ve 
Emel Korkmaz ile söyleşi yapıldı.

Yürütücülüğünü HKMO İstanbul Şube 
11. Dönem Başkanı Prof. Dr. Erol Kök-
türk`ün yaptığı, Toplumcu Mühendis-
ler ve Mimarlar Meclisi`nden Ramazan 
Subaşı ve OpenStreetMap ile Harita Çi-
zimi`ni ve “İnsani Amaçlı Özgür Coğ-
rafi Veri Üretimi”ni anlatan Yer Çizen-
ler Derneği`nden meslektaşlarımızın 
konuşmacı olarak katıldığı “Toplumcu 
Mühendislik Hikâyeleri” oturumu ger-
çekleştirildi. 

İzmir`de gerçekleşen büyük orman 
yangını ile ilgili Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer`in çağrısı üzerine 
“GEL, GÖR, KORU!” sloganıyla Efem-
çukuru`nda düzenlenen İzmir Buluş-
ması etkinliğine katılım sağlandı. Oda 

hkmo haberler
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olarak kamp tişörtlerimizle ve yaklaşık 
150 kişilik bir kortejle alana giriş yap-
tığımız esnada öğrencilerimiz ‘Geldik, 
Gördük, Koruyacağız` sloganları eşli-
ğinde etkinliğe bambaşka bir hava kattı.

Ayrıca etkinlik başlayana kadar alana 
dağılan öğrencilerimiz tarafından alan-
da çöp temizliği yapıldı. 9 yıl önce bir 
ağaç kesilmesin diye aramızdan ayrılan 
öz kardeşimiz Ali İsmail Korkmaz`ın 
annesi Emel Korkmaz`ın da bizlerle 

birlikte oraya gelmesi ve Ali İsmail`in 
mücadelesinin o gün orada ormanla-
rımız, ağaçlarımız için aynı hassasi-
yetle devam ettiğini görmesi bizler 
için o günü ayrıca değerli kıldı. 
Tunç Soyer de Emel Korkmaz`ı 
kürsüde ağırlayarak ve alkışlata-
rak etkinlik boyunca misafir etti. 

Odamız Öğrenci Birliği`nden Hakan 
Çavuş`un yürütücülüğünü yaptığı, 
Yazar Prof. Dr. Ergün Aybars ve Yazar 
Sinan Meydan`ın katıldığı 30 Ağustos`a 
özel “Asırlık Destan” adlı oturum ger-
çekleştirildi. 

Yürütücülüğünü Odamız Öğrenci Bir-
liği`nden Tamğan Kanbolat`ın yaptı-
ğı, konuşmacı olarak Gazeteci/Yazar 
Serdar Kızık`ın ve Gazeteci/Yazar M. 
Tevfik Kızgınkaya`nın katıldığı “De-
mokrasi, Medya ve Biz” konulu oturum 
gerçekleştirildi. Ardından ise yürütücü-
lüğünü TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşegül Akıncı Yüksel`in yaptığı, İz-
mir Barosu Başkanı Özkan Yücel`in ve 
KESK Tüm Bel-Sen İzmir 1 No`lu Şube 
Başkanı Anıl Kaçar`ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Emek ve Demokrasi Mü-
cadelesinde Yeni Bir Hikâye” konulu 
oturum gerçekleştirildi. 

Düzenlenen ‘Gala Gecesi`nde ise kamp 
süresince gerçekleştirilen yarışmalarda 
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İzmir`de gerçekleşen büyük 

orman yangını ile ilgili 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer`in çağrısı üzerine 

“GEL, GÖR, KORU!” sloganıyla 

Efemçukuru`nda düzenlenen 

İzmir Buluşması etkinliğine 

katılım sağlandı. 

başarılı olan gruplara ödülleri verildi; 
Şiir, Tiyatro, Kısa Film, Resim ve Ka-
rikatür, Müzik, Dans, Halk Oyunları, 
Toplumcu Mühendislik, Fotoğraf atöl-
yelerinde yapılan çalışmalar sergilendi 
ve tüm katılımcılara katılım belgeleri 
takdim edildi.

Yürütücülüğünü Odamız Öğrenci Bir-
liği`nden Jehat Öncü`nün yaptığı, İz-
mir Şube`den Yönetim Kurulu Üyemiz 
Özge Karaman, üyelerimiz Mustafa 
Onur Girişken ve Emre Karagöz`ün 
konuşmacı olarak katıldığı “Genç Mü-
hendislerin Hikâyesi” isimli söyleşi ger-
çekleştirildi. 

Yürütücülüğünü Odamız Öğrenci Bir-
liği`nden Gökçe Köksoy`un yaptığı, 
Moğollar Grubu`ndan Cahit Berkay`ın 
ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar 
Hakverdi`nin konuşmacı olduğu “Bi`-
şey Yapmalı; Yeni Bir Hikâye Yazmalı” 
adlı son oturumumuz gerçekleştirildi. 
Ardından HKMO Öğrenci Birliği üye-

lerinin yürütücülüğünde öğrencilerin 
aktif katılımıyla gerçekleşen Öğrenci 
Forumu ile kamp değerlendirilmesi ya-
pıldı.

Kamp alanımızın yanında bulunan 
stadyumda 1 Eylül Dünya Barış Günü 
dolayısıyla Moğollar`ın sahne aldığı bir 
halk konseri gerçekleştirilerek kampı-
mız sona erdi.

Yaz eğitim kamplarının geçmişten bu-
güne mesleki birlikteliğimize, Oda-öğ-
renci ilişkilerine, Odamıza, mesleği-
mize, farklı üniversitelerdeki öğrenci 
meslektaşlarımızın kaynaşmasına ve 
onların sosyal ve kültürel anlamda zen-
ginleşmesine önemli katkıları olmuştur. 
18. Yaz Eğitim Kampıyla birlikte bu 
gelenek daha da yukarı taşınarak de-
vam etti. Farklı üniversitelerde okuyan 
ve ileride meslektaş olacak harita mü-
hendisi adaylarının birbirleriyle tanış-
maları; birlikte planlama, karar alma, 
üretim, yönetim ve paylaşma sürecini 

yaratmaları; mesleki, sosyal, kültürel ve 
toplumsal gelişmeleri birlikte değerlen-
dirmeleri; geleceğe yönelik umutlarını 
diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ 
kurmaları sağlandı.

18. Yaz Eğitim Kampının Odamız adına 
hazırlanarak hayata geçirilmesinde öz-
verili ve yoğun çalışmalarından dolayı 
İzmir Şube Yönetim Kurulundaki 
sevgili arkadaşlarımıza, İzmir 
Şube çalışanlarına, HKMO 
Öğrenci Birliğine, katkı ko-
yan diğer meslektaşlarımıza, 
tüm katılımcılara ve konuk-
lara bir kez daha sevgileri-
mizi iletiyor, kutluyor ve 
teşekkür ediyoruz.

hkmo haberler
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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. 

19 Eylül Kutlu Olsun

19 Eylül 1979`da gerçekleşen iş bı-
rakma eyleminde; sendikal hakların 
kullanılmasının önündeki engellerin 
kaldırılması, her alanda çalışanlar 
arasındaki farklı uygulamaların son 
bulması, eşit işe eşit ücret ilkesi ile 
ücretlerin düzenlenmesi ve teknik 
hizmetlerin halkımızın çıkarları doğ-
rultusunda sunulabilmesi için anti-
demokratik uygulamalarla baskıların 
giderilmesi için gerekenlerin yapılması 
talep edilmiş ve TMMOB öncülüğünde 
başlatılan emek mücadelesi katlanarak 
büyümüştür. 

19 Eylül`ün kırkıncı yıl dönümünü ya-
şadığımız bugünde de benzer sorunlar-
la karşı karşıya olduğumuzu görmek, 
o günlerden bugünlere gelen mücade-
lenin devam edeceğini göstermektedir. 

HKMO olarak TMMOB`nin örgütlülük 
geleneğinden, Teoman Öztürk`ün mü-
cadeleci ruhundan aldığımız inançla 

haklarımızı korumak, meslek alanla-
rımıza sahip çıkmak ve toplumcu mü-
hendislik ilkelerini uygulayabilmek 
amacıyla mücadele etmeyi asla bırak-
mayacağız.

Bu Son Olsun!

Kırıkkale`de eski eşi tarafından bıçak-
lanan ve hastanede hayatını kaybeden 
Emine Bulut`un olay sırasındaki gö-
rüntülerinin açığa çıkması, kadın cina-
yetlerinin acı gerçekliğini bir kez daha 
yüzümüze vurdu. “Ölmek istemiyo-
rum.” diyen bir kadının feryatlarına 
“Anne lütfen ölme!” diyen 10 yaşındaki 
bir çocuğun ağlamasının karıştığı bu 
görüntüler; daha önce işlenen kadın ci-
nayetlerinde yapılan ceza indirimlerin-
den alınan cesaretin, kadını yok sayan 
zihniyetin ve yerini bulmayan adaletin 
sonuçlarından biri oldu ne yazık ki.

Emine Bulut ve nice kadının sonu olan 
bu gibi olayların yaşanmaması için ve-
rilen mücadelelerin küçümsendiği, üst 

Odamız, bu büyük sorumluluğun bilinciyle 

mesleğimiz kadar mesleğimizin içinde yer 

aldığı sosyal, siyasal yapıya ve güncel olaylarla 

gelişmelere dair görüşlerini düzenli olarak 

yetkililerle, kamuoyu ile ve

meslektaşlarımızla paylaşmaktadır.
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sınırdan verilmesi gereken cezaların 
indirim ve iyi hallerle taçlandırıldığı, 
dönem dönem getirilmeye çalışılan 
düzenlemeler ile kadınların temel hak-
larının yok sayılmaya çalışıldığı, kız 
çocuklarının kendi ayakları üzerinde 
durabilen güçlü kadınlar olmamaya 
zorlandığı bu durum içerisinde maa-
lesef kadın cinayetleri artmaya devam 
ediyor. 

Soma’yı Unutmadık

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa`nın 
Soma ilçesinde gelen maden kaza-
sı sonucu hayatını kaybeden 301 işçi 
kardeşimizi ölümlerinin beşinci yıl 
dönümünde hüzün ve üzüntüyle anı-
yoruz. 

Aradan geçen beş yılda ölenleri de, 
faciadan kurtulduktan sonra “Çizme-
lerimi çıkarayım, sedye kirlenmesin.” 
diyen yaralıları da, olayı protesto eden 
madenci yakınlarına atılan tekmeleri 

de, vicdanları sızlatmaya devam eden 
yargılama süreçlerini de unutmadık ve 
unutmayacağız. 

Unutmayacağız; çünkü iş kazalarının 
birer cinayet olduğu kabul edilene ka-
dar; yeterli tedbirleri almayanların, iş 
güvenliğini sağlamayanların, mühen-
disliğin ilkelerini yok sayıp bilim ve 
teknikten uzak olarak çıkar odaklı iş 
yapanların cezasız kalmadığını görene 
kadar; faciaların ‘fıtrat` denilip geçişti-
rilmediği güne kadar mücadelemiz de-
vam edecek. 

Sivas Katliamını Unutmayacağız!

1993 yılında Sivas`ta gerçekleşen Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yapı-
lan saldırılar ve devamında Madımak 
Oteli`ne sığınan insanların yakılarak 

öldürülmesi 26 yıldır unutulmadı, unu-
tulmayacak da. 

Ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, genç-
lerini, çocuklarını yakarak öldüren; 
Cumhuriyeti ve laikliği yok etmek iste-
yen zihniyet, ne yazık ki hak ettiği cezayı 
almadı. Sivas Katliamı davasının uzayan 
yargılama aşamaları ile birlikte davanın 
zaman aşımına uğraması, 2 Temmuz`-
dan bugüne yanan ateşi daha da körük-
ledi. İnsanlık suçlarında zaman aşımının 
olmaması gerektiğini bir kez daha dile 
getirerek bu katliamda sorumluluğu 
olan herkesin hak ettiği cezayı almasını 
talep ediyor; katliamda hayatını kaybe-
den canları saygı ile anarken Cumhuri-
yete, laikliğe, inanç ve ifade özgürlüğü-
ne daha çok sahip çıkmamız gerektiğini 
hatırlatıyor ve bir daha böyle olaylar ya-
şamamayı umut ediyoruz.  
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Ne Darbe Ne Dikta; Bağımsız, 
Demokratik, Laik Türkiye! 

15 Temmuz 2016`da gerçekleştirilen 
darbe girişimi; ülkemizin demokratik, 
laik ve bağımsız yapısını açıkça hedef 
almış, neyse ki başarısız olmuştur. Ül-
kemizin siyasi tarihinin kara lekelerin-
den olan bu girişim sonrasında içerisine 
girilen antidemokratik siyasi süreçte ise 
olağanüstü hâl ve kanun hükmünde 
kararnameler etkili olmuştur. Ne yazık 
ki etkileri halen devam eden bu süreçte 
bazı faillerin cezalandırılmasının yanı 
sıra hükümete muhalif olan kesimlere 
yönelik bir susturma ve sindirme poli-
tikası da güdülmüştür. Aradan geçen 3 
yılda olayın ekonomik ve siyasi ayağı 
hala aydınlatılamamış, FETÖ yapılan-
ması sürecinde ihmali ve kusuru olan 
birçok bürokrat ve siyasetçi cezalandı-
rılmayıp aksine devletin önemli yöne-
tim kademelerinde tutulmaya devam 

edilmiş ve yaşananlardan ders çıka-
rılmayıp diğer benzer yapılarla devlet 
arasına mesafe konmamıştır.

Askeri ya da sivil tüm darbe ve darbe 
girişimlerine karşı olduğumuzu ve ül-
kemizin demokratik, laik ve bağımsız 
yapısını bozma hedefi taşıyan her tür-
lü eyleme dur diyeceğimizi her zaman 
tekrar ettik. 15 Temmuz`un 3. yıl dönü-
münde de 15 Temmuz darbe girişiminin 
siyasi ve ekonomik ayağının tam olarak 
aydınlatılması ve geçmişte suistimali 
ve kusuru olan tüm sorumluların yar-
gılanması gerektiğini tekrar ediyor; de-
mokratik, laik ve tam bağımsız Türkiye 
için her zaman mücadele edeceğimizi 
yineleyerek bu girişimi önlemek ister-
ken hayatlarını kaybeden tüm yurttaş-
larımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

Suruç’u Anıyoruz

20 Temmuz 2015`te Şanlıurfa`nın Suruç 
ilçesinde yapılan basın açıklaması sıra-
sında gerçekleştirilen bombalı saldırı 

sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmiş, 
onlarca insan da yaralanmıştı. 

Suruç saldırısı ve sonrasında farklı iller-
de yaşanan bombalı saldırılarla birlikte 
tüm ülkede korku ile yaşama duygusu 
hâkim olmaya başlamış; yüzlerce polis, 
asker ve sivil vatandaş hayatını kay-
betmiş, yüzlerce insan da yaralanmıştı. 
Gerçekleştirilen bu saldırılarla birlikte 
açığa çıkan güvenlik ihmalleri ise olay-
ların vahametini daha da arttırmıştı. 

Suruç katliamı sonrası görülmeye baş-
lanan dava ve halen devam eden yar-
gılama sürecindeki gecikmeler, davada 
tutuklu tek sanığın olması, saldırının 
tüm gerçekleri ile açığa çıkarılmaması 
ve tüm sorumluların halen tespit edil-
memiş olması, saldırıda ihmali olan 
emniyet güçleri hakkında yürütülen 
davanın halen sonuçlanmaması gibi 
durumlar da olayın vahametini arttır-

103
Harita Bülteni 38

hkmo haberler

maya ve adalet duygusunu zedelemeye 
devam etmektedir. 

17 Ağustos’u Unutmadık

17 Ağustos 1999`da yaşanan depremin 
20. yıl dönümündeyiz. Ancak ne yazık 
ki aradan geçen 20 yılda olası deprem-
lere karşı yeteri kadar önlem alınmadığı 
gibi getirilen bazı düzenlemelerle yaşa-
nacak depremlerin olumsuz sonuçlarını 
arttırabilecek uygulamalara imza atıldı. 

Resmi verilere göre 17 Ağustos sonra-
sında 17 bine yakın kişi hayatını kaybet-
ti, yaklaşık 285 bin ev ile 42 bin iş yeri 
kullanılamaz hale geldi. Bu sayıların 
bu kadar yüksek olmasının nedeni ise 
kaçak yapılaşmalara, çarpık kentleşme-
lere, deprem gerçeğini göz ardı eden 
yapımlara izin verilmesine, alınmayan 
tedbirlere rant uğruna göz yuman zih-
niyettir. İmar afları da milyonlarca riskli 
kaçak yapıya resmiyet kazandırması ve 
bu kaçak yapıların depreme dayanıklı-
lığının sorumluluğunu yapı maliklerine 
bırakması ile Türkiye`nin bir deprem 
coğrafyası olduğunun göz ardı edildiği-
nin bir diğer işaretlerindendir. 

17 Ağustos sonrası yıkılan ya da zarar 
gören binaların yapımında ihmali olan 
kamu görevlileri ile bina müteahhitleri 
hakkında açılan davaların çoğunun za-

man aşımı nedeniyle düşmesi ya da ve-
rilen hükümlerin ertelenmesi, depreme 
dayanıklı binaların yapımı için çıkarılan 
yönetmeliklerin kağıt üzerinde kalması, 
toplanma alanı olarak belirlenen çoğu 
alanın daha sonra imara açılması, de-
netimsiz ve ruhsatsız yapıların artması, 
mühendislik incelemelerinin azaltılma-
sı ve hatta çoğu zaman yok sayılması 
gibi birçok durum; 17 Ağustos`u ve ya-
şanma ihtimali olan depremleri unuttu-
ğumuzu göstermektedir. 

12 Eylül Zihniyetine ve Devamına 
Bir Kez Daha Hayır!

Ekonomik sıkıntılar; adaletsiz gelir da-
ğılımı; diğer insanların yaşam hakkına, 
temel özgürlüklerine saygı duymayan 
yaklaşımlar; yok sayılan demokrasi; 
muhalif olan her düşünceyi susturma 

aracı olarak görülen hukuk sistemi; ba-
sın özgürlüğünü yaşayamayan medya; 
tutuklu gazeteciler, milletvekilleri; mil-
let iradesini yok sayarak yenilenen se-
çimler, kayyum atanan yerel yönetim-
ler; her geçen gün sekteye uğratılan ve 
geriletilen eğitim sistemi; Cumhuriyet 
kazanımlarını göz ardı eden uygulama-
lar; laik değerlere uzak yapılanmalar; 
rant uğruna talan edilen doğa ve daha 
nicesi 12 Eylül`ün günümüze yansıma-
ları olarak karşımıza çıkıyor. 

Ancak biliyoruz ki aydınlık ve geleceğe 
umutla bakan bir ülke olabilmek için 
öncelikle 12 Eylül ile diğer darbe ve 
darbe girişimlerinin etkilerinden uzak; 
Cumhuriyete, hukuka, laik ve demok-
ratik değerlere sahip çıkan bir yönetim 
anlayışına ve barış içerisinde kardeşçe 
bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. 
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Odamızca 2002 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Meslekte 

50. Yıl Hizmet Plaketleri” töreninde bu yıl 1969 yılı mezunu 

üyelerimiz ve eşleriyle bir araya geldik.

Ülkemizde harita ve kadastro 
mühendisleri, 1949 yılına kadar 
Millî Eğitim Bakanlığı veya Ha-

rita Genel Komutanlığı aracılığıyla yurt 
dışına giderek buralardaki okullarda 
yetişiyorlardı. 1949 yılında ilk kez, şim-
diki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi 
olan İstanbul Teknik Okulunda harita 
ve kadastro mühendisliği eğitimi veril-
meye başlandı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
mız, 1954 yılında Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğinin on kurucu 
Odasından biri olarak kuruldu. Odamız 
kurucu üyeleri; 19 harita yüksek mü-
hendisi (yurt dışında yetişmiş), 8 ruh-
satnameli parsel mühendisi ve 23 harita 
ve kadastro mühendisi (İstanbul Teknik 
Okulu mezunu) olmak üzere toplam 50 
kişidir. Odamızın 1954 yılında 50 olan 

üye sayısı, bugün öğrenci üyelerimizle 
beraber 19.465’e ulaşmıştır. 

“Meslekte 50. Yıl Hizmet ve Onur Pla-
keti” töreni; bu yıl 1969 yılı mezunu 
üyelerimiz ve eşleri, Odamızın önce-
ki dönemler Genel Başkanları, Oda 
Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, 
Şube başkanları ve Merkeze Bağlı Tem-
silciliklerimizin temsilcileri, Odamız 
TMMOB temsilcileri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yöneticileri ve davet-
li meslektaşlarımızın katılımlarıyla 14 
Aralık`ta, Ankara`da düzenlendi. 

Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Sa-
yın Hurşit Ağırcan, Hacettepe Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sayın Candan Gökçeoğlu, 
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edildi. Mehmet Gürler’in yaşamından 
kesitlerin yer aldığı kısa bir video gös-
terimi sunulduktan sonra, mesleğimize 
ve Odamıza çok uzun yıllar boyunca 
vermiş olduğu özverili hizmet ve emek-
lerinden dolayı kendisine Oda Yönetim 
Kurulu adına Genel Başkanımız Orhan 
Kasap tarafından “Onur Plaketi” verildi.

Meslekte 50. yılını dolduran meslek-
taşlarımızın özgeçmişlerini içeren bir 
kitapçığın dağıtıldığı gecede, 50. yılını 
dolduran meslektaşlarımız uzun sü-

redir göremedikleri arkadaşlarıyla bir 
araya gelmenin verdiği mutluluk ve he-
yecanla 50. yıl pastasını kestiler.

Bu yıl meslekte 50. yılını doldurarak 
etkinliğimize katılan tüm meslektaşları-
mıza ve Sayın Mehmet Gürler’e mesleği-
mize ve ülkemize bugüne dek verdikleri 
hizmetler için Odamız ve mesleğimiz 
adına teşekkür ediyor, kendilerine sağ-
lıklı ve uzun ömürler diliyor; ayrıca et-
kinliğimize katılan tüm davetli konukla-
rımıza teşekkür ediyoruz.

CHP Kastamonu Milletvekili Sayın 
Hasan Baltacı başta olmak üzere bir-
çok kamu kurumu yöneticileri ve da-
ire başkanlarının da katılarak onur-
landırdığı gecenin açılış konuşmasını 
Oda Genel Başkanımız Sayın Orhan 
Kasap yaptı. 1969 yılı mezunu üyele-
rimizden İbrahim Günal, Kemal Oral, 
Yunus Akay, Alaattin Ulucan, Meh-
met Turcan, Hüsnü Afacan, İzzet Er-
kan, Ahmet Gül, Halil Süner, Hüseyin 
Erdoğan ve Hüseyin Öztürk’ün bizzat 
katıldığı gecede; mesleğimizin ülke-
mizde gelişmesine, kurumsallaşması-
na ve ülkemizin kalkınmasına yönelik 
uzun yıllar boyunca verdikleri hiz-
metler için kendilerine “Meslekte 50. 
Yıl Hizmet Plaketleri” takdim edildi.

Bu yılki “50. Yıl Onur Plaketi” ise meslek-
taşımız Sayın Mehmet Gürler’e takdim 

Törende “Mesleğimizin Çınarları”
ile birlikteydik.
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TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen 6. Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi “Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal 

temasıyla ve ‘Bilişsel Özgürlük` sloganıyla 23-25 Ekim 2019 

tarihlerinde gerçekleştirildi. Gelin Kongreye ve yayınlanan

Sonuç Bildirgesi’ne birlikte göz atalım. 

Akıllı Şehir Akıllı Kırsaldan Bilişsel Özgürlüğe
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dolu geçeceğine inanıyor, hepinizi say-
gı ve sevgilerimle selamlıyorum.” dedi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz; “Bil-
diğiniz gibi TMMOB bu ülkedeki mü-
hendislerin, mimarların, şehir plancıla-
rının anayasal örgütüdür. TMMOB’nin 
görevi mühendislerin, mimarların, şe-
hir plancılarının hak ve çıkarlarını top-
lumun ortak çıkarları temelinde koru-
maktır. Onların mesleki sosyal kültürel 
gelişime katkıda bulunmaktır. Mesleki 
birikimimizin toplum yararına kamu 
yararına, insanlık yararına kullanılma-
sının zeminini yaratmaktır. Bu temel 
amaç çerçevesinde meslek alanlarımıza 
ilişkin gelişmelerin, ekonomik, sosyal, 
siyasal tüm boyutlarıyla tartışıldığı, 
kavrandığı, yorumlandığı ve buradan 
çıkan görüşlerle halkımızın bilgilendi-
rildiği yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. 
Bu etkinlikleri Odalarımızla birlikte 
Odalarımızın sekretaryasında yürütü-
yoruz.” diyerek Kongremizin başarılı 
geçmesi temennilerinde bulundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yar-
dımcısı Adil Hakan Ayber, Harita Ge-
nel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Baş-
kanı Dr. Mühendis Albay Mustafa Ata, 
TBMM 27. Dönem Kastamonu CHP 
Milletvekili Hasan Baltacı, Boğaziçi 

Kongre; Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü, Harita Genel 
Müdürlüğü, Türkiye İstatistik 

Kurumu, Karayolları Genel Müdürlü-
ğü, TPAO, Odalar ve Belediyeler başta 
olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları-
nın çalışanları ve üst düzey temsilcileri, 
üniversite öğretim elemanları, CBS ve 
yazılım alanında çalışan özel sektör çalı-
şanlarının katılımıyla 600 delege ve katı-
lımcı, 200 lisans öğrencisi ve beraberinde 
çok sayıda ziyaretçi ile yoğun ilgi gördü.

Açılışta konuşma yapan Kongre Yürüt-
me Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ca-
ner Güney; “‘Akıllı Şehirler, Akıllı Kır-
sal’ temasını belirmeme amacımız; bu 
konu üzerinde herkesin söyleyecek bir 
sözü var düşüncesiyle TMMOB’ye bağ-
lı 24 Odayı, merkezi hükümeti, yerel 
yönetimleri, kamu kurum kuruluşları, 
üniversiteleri bir araya getirerek  kent-

li olarak, kırsalda yaşayan olarak ortak 
bir akılla var olan  sorunlara çözüm yol-
ları üretebilmek.” diyerek akıllı şehir 
kavramı üzerine birtakım açıklamalar-
da bulundu.

Oda Genel Başkanımız Orhan Kasap; 
“Mekânsal bilgi ve teknolojilere iliş-
kin politikaların geliştirilmesi üzerine 
odaklanmamız gerekir. Diğer taraftan 
farklı uygulama alanlarındaki sorun-
ların coğrafi tema ile nasıl çözüleceği 
üzerine düşünceler geliştirilmelidir. 
TMMOB 6. CBS Kongresi’nin amaçla-
rı arasında; CBS kavramının toplumla 
olan etkileşimini yükseltmek, CBS vb. 
mekânsal bilgi teknolojilerini kullana-
rak toplumsal sosyal ve ekonomik de-
ğerleri arttırmak, mekânsal bilgi bilişim 
endüstrisini geliştirmek olmalıdır. Ya-
şanabilir şehirlerin bugününü ve yarı-
nını tartışacağımız Kongremizin dolu 

Harita Bülteni
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Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Dep-
rem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener; Kongre ve ülke gün-
demine ilişkin konuşmalar yaparak dü-
şünce ve temennilerini dile getirdiler. 

Açılış konuşmalarının ardından TM-
MOB 6. CBS Kongresi; ana konuşmacı 
Doç. Dr. Selin Sayek Böke`nin “Kapsa-
yıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma” baş-
lıklı konuşması ile devam etti. 

Doç. Dr. Selin Sayek Böke; “Akıllı kent-
lerin, akıllı kırsalın, akıllı kalkınmanın 
tartışılacağı bir yerde kalkınmanın ne 
olduğundan başlamak istiyorum. Bu-
günün post siyasi gerçeklik ortamında 
kalkınmanın salt ekonomik kalkınma 
olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyo-
ruz. Oysaki kalkınma sadece maddi im-
kanları içeren bir ekonomik kalkınma 
ile sınırlı değildir. Kalkınma dediğimiz 
insanın yapılabilirliğini arttırabildiği, 
kendisini geliştirmesine imkân bulabil-
diği ve bu imkanını kullanmanın sonu-
cunda da yapılabilirliğini arttırabildiği 
bir süreçtir. Kalkınma dediğimiz za-
man içine mutlaka aklın gireceği; ama 
bu aklın salt kırsal ve kentsel yönetim 
üzerinden bir akıllı mekânsal düzeni-
nin ötesinde demokrasinin şeffaflığın 
katılımcılığın, hak ve özgürlüklerin ta-

rif edildiği bir düzene çok ihtiyacımız 
olduğu da açık. Demokrasi olmazsa 
kalkınma olmaz, şeffaflık olmazsa kal-
kınma olmaz, özgürlükler ve haklar 
olmazsa kalkınma olmaz bir anlayışı 
bütün akıllı çerçevemizin temeline yer-
leştirmek zorundayız.” dedi.

Doç. Dr. Selin Sayek Böke`nin konuş-
masının ardından ESRI Türkiye Genel 
Müdürü Barış Uz, “CBS ile Sürdürü-
lebilen Akıllı Şehirler” sunumunu ger-
çekleştirdi. 

TMMOB 6. CBS Kongresi ilk gününde, 
açılış konuşmalarından sonra “Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri Fuarı” açılışı yapıldı. 

hkmo haberler

Kongre fuar alanında; ESRI, Netcad, 
Geoteknik, HERE, Supermap, BGS, 
Hexagon, Başarsoft, Belsis gibi CBS 
sektörünün öncü firmaları ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita 
Genel Müdürlüğü yer alarak; son tek-
nolojik ürünlerini, hizmetlerini ve çalış-
malarını katılımcılarla paylaşma olana-
ğı yakaladılar.
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Kongre; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Harita Genel 

Müdürlüğü, Türkiye İstatistik 
Kurumu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü başta olmak üzere  
sektörün tüm paydaşlarının  

yoğun katılımıyla gerçekleşti.



Harita Bülteni

Kongrenin ilk gününde Odamız Genel 
Sekreteri Ali İpek`in moderatörlüğünde 
“Mekânsal Bilgi Endüstrisine Giden Yol-
da Büyüyen Veri” paneli gerçekleştirildi. 
Panelde; Harita Genel Müdürlüğü Fotog-
rametri Şube Müdürü Dr. Müh. Albay 
Altan Yılmaz, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Adil Hakan Ayber ve Türkiye İstatistik 
Kurumu Kayıt Sistemleri Daire Başkanı 
Erdem Şahinler konuşmacı olarak yer 
alarak kurumlarında gerçekleştirdikleri 
mekânsal bilişim uygulamalarını ve gün-
cel gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar. 

Kongrenin “Mekânsal Bilgi Endüstrisi-
ne Giden Yolda Yeni Nesil Teknolojiler 
ve Yönelimler” başlıklı ikinci paneli ise 
Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney modera-
törlüğünde ESRI Türkiye firmasından 
Barış Uz, Netcad firmasından Onur 
Palabıyık, Prota&Altar firmasından Sa-
niye Öktem ve Murat Özmen ile Here 
firmasından Semra Memiş`in sunumla-
rı ile gerçekleştirildi. 

Kongre`nin ilk gününde sözü edilen pa-
nellerin ardından Tarihi Haritalar Sergi-
si Açılışı gerçekleştirildi. Son olarak da 
Kongre Açılış Resepsiyonu ile yoğun 
geçen ilk günün sonunda katılımcıların 
sosyal ortamda bir araya gelmesi sağla-
narak, katılımcılar arasındaki ilişkilerin 
güçlenmesi için ortam hazırlandı.

Kongrenin ikinci günü; Supermap fir-
masından Samet Bayram`ın sunumu 
ile başladı. Ardından Prof. Dr. Çetin 
Cömert yönetiminde “Mekânsal Veri 
Altyapısı”, Doç. Dr. Ahmet Özgür 
Doğru yönetiminde “Hidroloji” ve Dr. 
Hüseyin Mercan yönetiminde “Akıllı 
Yerleşimler” başlıklı teknik oturumlar 
ile Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yö-
netiminde “Mekânsal Zekâ”, Prof. Dr. 
Tolga Çan yönetiminde “Jeoloji” ve Dr. 
Öğr. Üyesi Berk Anbaroğlu yönetimin-
de “Sosyal Altyapı ve İmar” başlıklı tek-
nik oturumlar gerçekleştirildi. 

İkinci gün öğleden sonra ise Here Tech-
nologies firmasından Semra Memiş`in 
sunumu ile devam etti. Sonrasında, TM-
MOB 40. Dönem II. Başkanı ve Odamız 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Nail Güler moderatörlüğünde “Akıllı 
Yerleşimlerle Dünyayı Değiştirebilir mi-
yiz?” paneli Meteoroloji Mühendisleri 
Odasından Fırat Çukurçayır, Elektrik 
Mühendisleri Odasından Prof. Dr. Tanay 
Sıdkı Uyar, Ziraat Mühendisleri Odasın-
dan Prof. Dr. İlhami Bayramin, Jeoloji 
Mühendisleri Odasından Prof. Dr. Tolga 
Çan ve Şehir Plancıları Odasından Doç. 
Dr. Kübra Cihangir Çamur`un panelist 
olarak katılımları ile gerçekleştirildi. 

“Mekânsal Bilgi Endüstrisine Giden 
Yolda Yeni Nesil Belediyecilik” paneli 

Kongre’nin “Mekânsal Bilgi 

Endüstrisine Giden Yolda 

Yeni Nesil Teknolojiler ve 

Yönelimler” başlıklı ikinci 

paneli Dr. Öğr. Üyesi Caner 

Güney moderatörlüğünde 

gerçekleştirildi.
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ise Fikri Haşal moderatörlüğünde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Şube Müdürü Zeynep Özege, 
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Bil-
gi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu 
ve HKMO Mekânsal Planlama ve İmar 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü`nün 
sunumları ile gerçekleştirildi.  

Kongrenin ikinci günü girişimcilik fikir 
yarışması olan Ideathon ile tamamlan-
dı. Yarışma kapsamında 5 farklı grup 
“Akıllı Şehir, Akıllı Kırsal veya Gele-
ceğin Bağlantılı Şehir Senaryoları için 
Yenilikçi Çözümler” konulu yarışmada 
yenilikçi fikirlerini, jüri karşısında tüm 
Kongre katılımcılarına sundular.

Kongre`nin üçüncü ve son gününde ise 
Prof. Dr. Necla Uluğtekin yönetimin-
de “Akıllı Yerleşimler”, Doç. Dr. Derya 
Öztürk yönetiminde “Arazi Kullanımı” 
ve Doç. Dr. Tarık Türk yönetiminde 
“Taşınmaz Yönetimi” başlıklı teknik 
oturumlar ile Doç. Dr. Halil Akıncı yö-
netiminde “Mekânsal Veri Altyapısı”, 
Prof. Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici yöne-
timinde “Mekânsal Zekâ” ve Dr. Öğr. 
Üyesi Çağdaş Kuşçu Şimşek yönetimin-
de “Akıllı Yerleşimler” başlıklı teknik 
oturumlar gerçekleştirildi. 

Kongre, öğleden sonra ise Doç. Dr. Çiğ-
dem Göksel yönetiminde “Arazi Kul-

lanımı”, Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney 
yönetiminde “Sektörel Uygulamalar” 
ve Arş. Gör. Ziya Usta yönetiminde 
“Mekânsal Zekâ” başlıklı teknik otu-
rumlar ile devam etti. 

Teknik oturumların tamamlanmasının 
ardından Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çe-
lik yönetiminde “Açık Mikrofon” adlı 
oturum gerçekleştirildi. Katılımcılar 
yeni teknolojik yönelimler altında CBS 
sektörünün geleceğine ilişkin görüş ve 
düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. 

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Caner Güney`in Sonuç Bil-
dirgesine ilişkin sunumu ve ardından 
Kongre`nin Kapanış Oturumu ile TM-
MOB 6. CBS Kongresi sonlandırıldı. 

Başarıyla tamamlanan Kongre’nin So-
nuç Bildirgesi’nde ise özetle şu hususlar 
üzerinde duruldu:
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Sonuç Bildirgesi

Bir taraftan 4. Endüstri Devrimi ve son-
rasındaki Toplum 5.0 olgusu ile nesne-
lerin interneti, büyük veri, yapay öğren-
me, robotik sistemler, sanal/arttırılmış/
karma gerçeklikler, blok zinciri gibi 
yeni yönelimler ve ileri teknolojiler uy-
gulamalarda daha sık yer almakta ve bu 
durum insanoğlunun problem çözme 
yetisini ilerletmektedir. Diğer taraftan 
insanlığın ortak mücadele konuları olan 
ekolojik çöküş, doğal afetler, kontrolsüz 
tüketim, hızlı nüfus artışı, yoksulluk, 
sınıflar, ırklar, cinsiyetler arası küresel 
eşitsizlikler gibi küresel sorunlara sür-
dürülebilirlik yaklaşımıyla çözüm bu-
lunması beklenmektedir. Bunlara bir 
de yerelde yaşadığımız diğer sorunları 
eklersek, içinde bulunduğumuz zaman 
insanoğlunun aydınlık yarınları ve çağ-
daş beklentileri için yeni bir ortak hikâ-
yenin yazılmasını gerektirmektedir. 
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den yönlendirildiği bir toplum yerine, 
çarpık ve düzensiz yapılaşmaya dur 
diyen, düzenli ve sağlıklı bir kentleşme 
için yerel yöneticilere baskı yapan, kent 
yönetimine katılan, aydınlık yarınlar için 
kent yönetimine katkı veren bilişsel öz-
gür kentlilerin/yurttaşların oluşturduğu 
demokratik toplulukların yeşermesine 
gereksinim vardır. Ancak bu şekilde top-
lumun kolektif zekâsı kent yönetimine 
yansıtılabilir, yaşanabilir ve sürdürülebi-
lir yerleşimler hayata geçirilebilir. 

TMMOB ve “Akıllı” Yerleşimler: Bu 
Kongrenin temasının “Akıllı” şehir ve 
“Akıllı” kırsal gibi çok geniş ve tüm di-
siplinlerin katkı verebileceği bir uygu-
lama alanı olarak belirlenmesinin bir 
nedeni de sözü edilen meslek odaları-
nın ve disiplinlerin mesleki uygulama-
larında yararlandıkları mekânsal bilgi 
ve mekânsal teknolojiler üzerinden olan 
arakesitlerin sayısını ve niteliğini arttı-
rarak, TMMOB içerisindeki birlikte ça-
lışabilirliğin haritasını üretmek ve mes-
leki örgütlülüğün güçlenmesine katkı 
verebilmektir. Ayrıca ortak geleceğimi-
zi yaşayacağımız “Akıllı” yerleşimler 
üzerine tüm odaların birlikte eşgüdüm 
içerisinde politikalar ve uygulamalar 
geliştirebilmesinin sağlanabilmesi ama-
cı bir diğer neden olarak ifade edilebilir. 
Bu Kongre de “Akıllı” yerleşimler kav-

Akılcılık: Kongre temasında yer alan 
“Akıllılık” kavramı, sözü edilen para-
digma değişimlerine ve küresel sorun-
lara karşı; ekonomik gelişme, toplumsal 
bütünleşme ve ekolojik yapının sürdü-
rülebilmesi için yeni bir yerel yönetim 
yaklaşımının toplum ve çevre yararına 
ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kulla-
nılmıştır. Bu açıdan bakıldığında “Akıl-
lı” şehir tüm tarafların katılım gösterip 
katkı vererek yeni bir kent yönetim 
modelinin oluşturulabilmesi, önce yer-
leşimlerde sonra tüm ülkede ve en so-
nunda bütün yeryüzünde daha yaşana-
bilir yeni bir düzenin kurulabilmesi için 
fırsat olarak görülebilir.

“Akıllı” yerleşimlerde; imar barışı, söz-
de kentsel dönüşüm, kent-kır karmaşası 
yaratan yasal düzenlemeler gibi kurgu-
larla kentlilerin rant ekonomisi üzerin-
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Doç. Dr. Selin Sayek Böke: “Akıllı 

kentlerin, akıllı kırsalın, akıllı 

kalkınmanın tartışılacağı bir yerde 

kalkınmanın ne olduğundan 

başlamak istiyorum.” 

ramına insan ve çevre odaklı bir pence-
reden bakarak, yeni nesil Kent Bilgi Sis-
temlerinin disiplinler üstü yapısının çok 
amaçlı ve çok katılımlı “Akıllı” yerleşim 
uygulamalarında nasıl yapılandırılabi-
leceğini ortaya koymaya çalışmıştır. 

“Akıllı” yerleşimler, kente ve kırsala iliş-
kin olarak nesnelerin interneti yaklaşı-
mıyla sensörler tarafından üretilen akan 
veri kümelerinin, sosyal medya üze-
rinden üretilen yapılandırılmamış veri 
kümelerinin, yerel ve merkezi yönetim-
lerin ürettiği yapılandırılmış veri küme-
lerinin farklı amaçlar için oluşturulmuş 
jeodezik altyapıya dayalı mekânsal bilgi 
sistemleri üzerinden açık veri ilkeleri 
doğrultusunda kentlilerle paylaşılması, 
kentlilerin yerel yönetime kolay katılım 
gösterebilmeleri ve yerelde demokra-
sinin güçlendirilmesi için yenilikçi çö-
zümlerin yaşama yansıtılması ve gelişti-
rilmesidir. “Akıllı” şehir kavramına açık 
ve bağlantılı veri şehri olması açısından 
bakıldığında “Akıllı” yerleşim kavra-
mı aslında yeni bir yerel yönetim mo-
deli kurma fırsatıdır. Merkezi ve yerel 
yönetimlerin bu fırsatı hangi yönde ve 
hangi amaç için kullanacaklarına karar 
vermeleri gerekmektedir. TMMOB çatı-
sı altındaki bilişsel özgür mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancıları olarak bizler 
“Akıllı” şehir kavramının demokrasi yö-

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Progra-
mı’nda yer alan ve Dijital Dönüşüm Ofi-
si tarafından hazırlanmakta olan Ulusal 
Yapay Zekâ Strateji Belgesinde, Mekân-
sal Zekâ (GeoAI) kavramı mutlaka yer 
almalıdır. Bu gerçekleştirildiğinde CBS 
sektörü, mekânsal bilgi endüstrisi olma 
yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.

Merkezi yönetimin birçok firmanın bu-
lunduğu ve rekabetin oluşmuş olduğu 
bir ortamda yalnız bazı firmaları yükle-
nici olarak seçip merkezden yerele yöne-
lik proje yaptırması yaklaşımının; nasıl 
zaman, maliyet, emek kayıplarına neden 
olduğu ve birçok alanda katma değer 
üretimini engellediği görülmelidir.

Merkezi yönetimin aynı iş modelini 
olumsuz sonuçlara rağmen tekrar tekrar 
uygulama konusunda ısrarcı davranıp 
e-belediye bilgi sistemi projesini uygula-
maya sokması anlaşılır bir durum değil-
dir. Kentin uygulamalarını tam olarak 
anlayamadan, vatandaşa birebir doku-
nan hizmetlerin neler olduğunu ve ne 
tür sorunlarla karşılaşıldığını tam olarak 
bilmeden belediyecilik hizmetlerinin 
merkeziyetçi ve tek tipleştirici bir yapıyla 
Ankara’dan kurgulanması yerine, yerelde 
sahada olan belediyeler tarafından yapıl-
ması daha doğru ve gerçekçi olacaktır. 
MAKS, e-belediye gibi projeler yerelde, 
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nünde, toplumcu belediyecilik amacıyla 
kullanılmasını talep etmekteyiz. Oysaki 
merkezi yönetim, bu anlayışın tam tersi 
bir yaklaşımı 7099 sayılı Kanun kapsa-
mında Belediye Kanunu’na e-belediye 
bilgi sistemi hakkında ek madde geti-
rerek gerçekleştirmektedir. Belediyeleri 
tek tipleştirmeye çalışan e-belediye bilgi 
sistemi projesi hem demokrasiye hem de 
“Akıllı” şehir yaklaşımına aykırı olan bir 
yasal düzenlemedir. Verinin tek bir gü-
cün kontrolünde bulunmasına ortak ge-
leceğimiz için toplumun tüm bileşenleri 
birlikte karşı çıkmalıdır. Unutulmamalı-
dır ki bu konuda sessiz kalmak tarafsız-
lık anlamına gelmez, aksine statükoya 
destek çıkmak anlamına gelecektir. 

Mekânsal Bilgi Endüstrisi: Kong-
re kapsamında CBS sektörünün nasıl 
Mekânsal Bilgi Endüstrisine doğru ev-
rilebileceği konuları da tartışılmıştır. 
Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, 
Kır Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, 
Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi vb. 
mekânsal bilgi sistemlerinin “Akıllı” şe-
hir ve “Akıllı” kırsal uygulamalarında 
kilit bir öneme sahip olması ve “Akıllı” 
yerleşimler için yeni nesil Kent Bilgi Sis-
temlerine gereksinim olması, Mekânsal 
Bilgi Endüstrisinin daha yüksek katma 
değer üreten uygulamalar ve çözümler 
geliştirmesi için bir fırsattır. 
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yerinde çözülmelidir. Ayrıca CBS sektö-
rünün acilen gereksinim duyduğu ilçe 
ve mahalle idari sınır sorunsalı da bir an 
önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Mevzuat: Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu kapsamında CBS kavramı tek cümle 
ile çok dar kapsamda ele alınmıştır. Ay-
rıca bu kanunun uygulama yönetmeliği 
de bulunmamaktadır. Belediye Kanu-
nu’nda da benzer bir yaklaşım sergilen-
miştir. Sözü edilen kanunlarda “Akıllı” 
şehir için de herhangi bir yasal düzenle-
me olmadığı gibi belediyelerde “Akıllı” 
yerleşimler için herhangi bir idari yapı-
lanma ya bulunmamaktadır ya da Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı altında Akıllı Şe-
hirler Müdürlüğü olarak yer almaktadır. 
Bu nedenle öncelikle “Akıllı” Şehirler 
ve Kent Bilgi Sistemleri konusunda bir 
yasal düzenlemenin yapılması ve idari 
yapılanmanın da bu yasal düzenlemede 
oluşturulması gerekmektedir.

“Akıllı” şehir kavramının belediyedeki 
tüm daire başkanlıkları ve onların hiz-
metleriyle ilişkili olmasından dolayı, be-
lediye idari yapılanmasında “Akıllı” şehir 
uygulamalarının yönetiminin ya doğru-
dan belediye başkanına ya da genel sek-
retere bağlı olması gerekmektedir.

Mekânsal verinin/bilginin toplumsal 
faydasını ve üreteceği katma değeri 
arttırmak, CBS hizmetleri konusunda 
bir politika belgesine sahip olabilmek, 
mekânsal bilgi endüstrisine evrilebil-
mek, farklı kanunlar arasında mekân-
sal veri/bilgi paylaşımına engel olacak 
mevzuat sorunlarını aşabilmek ve özel-
likle kamu sektöründeki mekânsal veri 
kümelerini açık veri ilkeleri doğrultu-
sunda özgürce paylaşılabilir hale geti-
rebilmek için ‘Mekânsal Bilgi’ çerçeve 
kanunu hazırlanmalıdır.

CBS Hakkında 49 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. 
Kararname genel olarak Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi kapsamında 
kararname konusuna ilişkin oluşturu-
lan kurulların görev, yetki ve sorum-
luluklarını tanımlayan, kamu tarafı 
ağırlıklı bir yasal düzenleme olup 
yukarıda önerilen ‘Mekânsal Bilgi’ 
çerçeve kanunu önerisinde yer alan 
bütüncül bir politika belgesi olmaktan 
çok uzaktır.

49 sayılı Kararname’deki benzer yak-
laşım Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 
Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında 
Yönetmelik’te de görülmektedir.
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Kongre’de; 4 adet panel, 

81 bildiri ile 15 adet teknik 

oturum, ‘Akıllı Şehir, Akıllı 

Kırsal veya Geleceğin 

Bağlantılı Şehir Senaryoları için 

Yenilikçi Çözümler` başlıklı 

girişim (start-up) yarışması, 

‘Açık Mikrofon` başlıklı forum, 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı 

ve Tarihi Haritalar Sergisi

yer aldı.

Son Söz: Ülkemizde çağdaş ve demok-
ratik yönetim tarzlarının benimsenme-
si adına halen çok temel eksiklik ve so-
runların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Birlikte kazanacağımız ya da birlikte 
kaybedeceğimiz ortak geleceğimizin 
nasıl olması gerektiğini konuşmamız, 
tartışmamız ve planlamamız hepimiz 
için tarihi bir sorumluluktur.Demokra-
tik bir yaşam kurmanın ilk adımların-
dan biri; veri üretiminin, paylaşımının, 
kullanımının özgürleşmesi ve bunun 
demokratik bir hak olduğu gerçekliği 
üzerine toplumsal bir kararlılığın oluş-
turulmasıdır. Bu süreçler bilişsel özgür 
bireylerin oluşturduğu toplumun ve 
bu toplumun kolektif zekasının “Akıl-
lı” yerleşimlerde hayat bulmasıyla olu-
şacaktır.

Mekânsal bilgi sektörünün beklediği 
kanun; sektörün önünü açacak, CBS 
projeleri ile katma değer üretimini arttı-
racak, yalnız kamu tarafında değil tüm 
taraflar arasında birlikte çalışabilirliği 
sağlayacak ve TBMM’de üzerinde tar-
tışmalar yapılarak çıkarılacak kapsayıcı 
bir kanundur.

Açık Veri, Açık Bilim: Açık veri aynı 
zamanda demokratikleşmedir. Açık veri 
kültürü yerleştiğinde ve uygulamada yer 
aldığında şeffaflık olacak, rant ortadan 
kalkacak, yoksulluk azalacak, hizmet-
lere herkes ulaşabilecek, halk yönetime 
katılabilecektir. Bu nedenle “Akıllı” şehir 
ve açık veri konusu yakından ilişkilidir. 

Türkiye Uzay Ajansı Hakkındaki Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ve bu karar-
namede değişiklik yapan 52 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi sözü edilen 
uydulardan elde edilen uzaktan algıla-
ma veri kümelerinin kamu kurumları, 
yerel yönetimler, özel ve tüzel kişiler ta-
rafından kullanılmasına ilişkin herhan-
gi bir yasal düzenleme içermemektedir. 
Bu tür kullanımlara uygun nitelikte 
yasal düzenlemelerin ‘Mekânsal Bilgi’ 
çerçeve yasası kapsamında mutlaka ele 
alınması gerekmektedir.

Yol Haritası: Yeni gelişen yönelimlerin 
ve teknolojilerin çığır açan potansiyel-
lerini “Akıllı” yerleşim ve CBS uygula-
maları ile nasıl bütünleştirilebileceğini 
ve nasıl işlevsel kılınabileceğini göste-
ren yol haritasını hazırlayacak, bu ve 
benzeri çalışmaları toplumun her ke-
simini kapsayacak biçimde yürütecek 
bir ‘Mekânsal Bilgi’ platformu kurul-
malıdır.

İş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışa-
cak bu tür bir oluşumun olmazsa olmaz 
bileşeni kendisine bağlı 24 meslek odası 
ve yüzden fazla disipliniyle TMMOB 
olmalıdır. Bu platform Sonuç Bildir-
gesi kapsamında önerilen nitelikte bir 
‘Mekânsal Bilgi’ çerçeve kanun taslağı-
nı hazırlayabilir.
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Mesleğimizin eğitim-öğretim sürecini tüm bileşenleri ile 

değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejik eylem planını 

oluşturmak için Sivil Harita Mühendisliğinin Eğitim-Öğretiminin 

70. Yılında Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim 

Sempozyumu Taşkışla Kampüsü‘nde gerçekleştirildi.

Mesleğimizin Eğitimi İçin El Ele 
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Odamız tarafından mesleğimi-
zin eğitim-öğretim sürecini 
tüm bileşenleri ile çok yönlü 

değerlendirmek, değişen ve dönüşen 
meslek profilini tartışmak, mesleğin ve 
meslektaşlarımızın gelişimine ve nite-
liğinin artırılmasına yönelik stratejileri 
belirlemek ve eylem planını oluştur-
mak için Sivil Harita Mühendisliğinin 
Eğitim-Öğretiminin 70. Yılında Harita/
Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğre-
tim Sempozyumu; İstanbul Şubemiz 
yürütücülüğünde 11-12 Ekim 2019 ta-
rihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Taşkışla Kampüsü‘nde gerçekleştirildi.

Sempozyum; çok sayıda öğrenci, aka-
demisyen, Harita/Geomatik Mühen-
disliği Bölüm Başkanları, çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşlarının çalışanları, 
Odamız Genel Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Türkiye genelindeki 
tüm Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik-
lerden katılan meslektaşlarımızın katkı, 

Tüm Paydaşlar Birlikte

değerlendirme ve görüşlerini aktardık-
ları bir platformda başarıyla gerçekleş-
tirildi.

Açılışta; Sempozyum Başkanı Prof. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik, Boğaziçi Üniver-
sitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Özener, İstanbul Şube Başkanı-
mız Alişan Çalcalı ve Oda Genel Başka-
nımız Orhan Kasap sırasıyla birer ko-
nuşma yaparak Sempozyum’un amacı 
ve mesleğimizin geleceği için önemini 
vurguladılar.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. 
Dr. Erol Köktürk “Yükseköğretim Dü-
zeyinde Haritacılık Eğitiminin 70. Yılın-
da Eğitim Tarihimizin Bazı Durakları” 
adlı sunumu ile ülkemizde bundan 70 
yıl önce Prof. Dr. Macit Erbudak, Prof. 
Dr. h.c. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. Burha-
nettin Tansuğ önderliğinde ilk sivil ha-
rita mühendisliği eğitim-öğretiminin o 



süreçlerinden ve gelinen noktadan söz 
edildi. Yükseköğretim kurumlarının uy-
gulamalı bilim, mühendislik, teknoloji 
ve bilişim alanlarındaki programlarını 
değerlendiren bağımsız akreditasyon 
kuruluşu ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology) tara-
fından verilen akreditasyon ve kriter-
leri kapsamında, MÜDEK, EUR-ACE, 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), 
kalitenin sürdürülebilirliği bağlamında 
eğitim-öğretimde akreditasyon, sertifi-
kasyon ve standartlar tartışıldı.

İlk günün sonunda; Hakan Çavuş ve 
Gülşen Bardak, “Aday Mühendislerin 
Eğitim-Öğretime Bakışları ve Beklenti-
leri” adlı sunumlarında meslektaş olma 
yolunda yürüyen adayların, Harita/
Geomatik Mühendisliği Bölümü lisans 
öğrencilerinin hayallerine, beklentileri-
ne değindiler.

Sempozyumun ikinci gününde; Prof. 
Dr. Uğur Şanlı ve Doç. Dr. Aydın Üstün 
yürütücülüğünde Prof. Dr. Çetin Cö-
mert, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. 
Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Doç. Dr. Özgün 
Akçay, Doç. Dr. Erol Yavuz ve Prof. Dr. 
Ş. Hakan Kutoğlu’nun katılımları ile 
“Bölüm Başkanları Oturumu” gerçek-
leştirildi. Oturumda; yeni açılan lisans 

Meslek İçi Eğitimler, Resmi Sertifikas-
yon ve Oda Eğitim Politikaları” adlı 
sunumunda; Odamızın aklın ve bilimin 
yol göstericiliğinde eğitim olgusunun 
sürdürülebilir temellerde devam etti-
rilmesine büyük önem verdiğini, Mes-
lek İçi Sürekli Eğitim Merkezi`nin daha 
aktif hale getirileceğini vurguladı. Su-
numunda özellikle mesleğimizde yeni 
gelişen uzmanlaşma alanlarına da de-
ğinen Doç. Dr. Taylan Öcalan, bu alan-
lardaki resmi sertifikasyon süreçleri ve 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkın-
da katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. 

Prof. Dr. Rasim Deniz’in “Mühendislik 
Öğretiminde Etkin Öğretme-Öğrenme 
Teknikleri” ve “MÜDEK, EUR-ACE, 
ABET Kriterlerine Göre Program Tasa-
rımı ve Durum Değerlendirmesi” adlı 
sunumları ile üniversitelerimizin mü-
hendislik fakültelerinin akreditasyon 

Harita Bülteni

Sempozyum
Sonuç Bildirgesi’ne 
ulaşmak için 
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dönemdeki adı ile İstanbul Teknik Oku-
lunda daha sonra adı İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
ve sonrasında Yıldız Üniversitesi ola-
rak değiştirilen ve bugün Yıldız Teknik 
Üniversitesi olarak bildiğimiz kurumda 
başladığını belirterek meslek tarihimizi 
ve bugünkü süreci değerlendirdi.

Ardından Prof. Dr. Tevfik Ayan; “İn-
san Mühendis” adlı sunumu ile ‘Bilim 
ve Teknik’, ‘Çağdaş Bir Mühendis Na-
sıl Olmalıdır?’, ‘İnsan Davranışlarını 
Yönlendiren Temel Unsurlar’, ‘İnsanın 
Kendisinin Farkına Varması’ ve ‘Günü-
müz İnsanlık Sorunları’ gibi konuları 
ele aldı.  

Odamız Eğitim Sekreteri ve aynı za-
manda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Taylan Öcalan, “Tür-
kiye’de Haritacılık Eğitimi Hiyerarşisi, 

bölümleri, artan kontenjanlar, düşük ta-
ban puanlar, kontenjan dolduramayan 
bölümler, bölümlerdeki altyapı koşul-
ları, öğretim elemanı sayıları ve yeter-
lilik durumu, laboratuvar ve alet parkı 
olanakları, eğitim-öğretimin niteliği, 
işsizlik ve istihdam sorunları, mezun 
mühendisin niteliği, yeni uzmanlaşma 
alanları vd. birçok başlık tartışılarak 
kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. 

Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürü-
tücülüğünde Doç. Dr. Taylan Öcalan, 
Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu ve Doç. Dr. 
Mustafa Tevfik Özlüdemir’in katılım-
larıyla “Eğitim Öğretim Stratejisi ve 
Eylem Planı Çalışması” oturumu ger-
çekleştirildi. Mühendislik eğitim-öğre-
timinin sorunlarına çözüm üretilmesi 
kapsamında, üniversite öncesi eğitim 
öğretim programlarını da göz önüne 
alarak çözüm politikaları ve stratejileri-
nin bir bütünlük içinde geliştirilmesi ve 
modellenmesi, iş modellerinin oluştu-
rulması, çözüm politikaları ve stratejile-
rinin bir bütünlük içinde geliştirilmesi, 
üniversite-sektör ilişkilerinin gelişimine 
yönelik çalışmalar yapılması gerektiği 
tartışıldı. 

Üniversite öğretiminde öğrencilerin 
eleştirel yaklaşabilen, yaratıcı, mühen-

disliğin toplumsal rolünü içselleştir-
miş, çözüm geliştirme becerisine sahip 
bireyler olarak yetişmelerinin; üniver-
sitelerin uzun vadeli politikaları olan, 
sürdürülebilir bir kalkınma ve ilerleme-
yi hedefleyen kurumsal yapılara sahip 
bir niteliğe kavuşmalarının; eğitimin 
“insan olmayı öğreten/geliştiren” özel-
liklerinin temel alındığı bir modele dö-
nüşmesini amaçlayan stratejilere sahip 
çıkılmasının ve bu stratejilerin mesleki 
kamuoyunun bütünü tarafından be-

hkmo haberler

nimsenmesinin sağlanmasının üzerin-
de duruldu.

Birçok problemin çözümünü gerçek-
leştirmek ve mesleği geleceğe güvenle 
taşımak için gerçekleştirilen Harita/
Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğre-
tim Sempozyumu’nda Eğitim-Öğretim 
Stratejik Planının biçimlendirildiği “Ha-
rita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğ-
retim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi” 
Odamız web sitesinde yayımlandı.
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2020 yılı başlangıcı itibariyle

sektörümüzün karşılaştığı

yeniliklerden biri de Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen 

“Eğitim Sınıflaması” çalışması ile

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

tarafından yürütülen

“Türkiye Meslek 

Sınıflama Sistemi (TMSS)”

çalışması oldu. 

Tüm Parçalar Doğru Yere Oturtulmalı
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Eğitim ve Meslek Ünvanları Yeniden Sınıflandırılıyor



şikliği konusunda yapılan çalışmaların 
sonuçlarını Kasım 2019’da kamuoyuna 
açıklayarak paydaşların görüş ve öne-
rilerine sunmuştur. YÖK, bu düzenle-
menin mesleklerin yetki ve sorumluluk 
alanlarını yeniden belirleyerek “meslek 
sınıflaması yapmak değil” yükseköğ-
retim sistemindeki mevcut ön lisans ve 
lisans programlarının UNESCO Ulus-
lararası Standart Eğitim Sınıflaması (In-
ternational Standard Classification of 
Education: ISCED Fields of Education 
and Training 2013 / ISCED-F 2013) ile 
uyumlu yani daha evrensel nitelikli “eği-
tim alan sınıflaması yapılması” amacıyla 
gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. 

YÖK, bu çalışmasıyla yükseköğretimde 
ön lisans ve lisans programlarının ye-
niden isimlendirilip eğitim alanlarına 
göre tasnif edilmesi ve UNESCO IS-
CED-F 2013’e göre sınıflamasının yapıl-
ması ile aşağıda amaçlanan hedeflerin 
sağlanmasını beklemektedir:

Sınıflama olarak nitelendirilen ve 
eğitim-istihdam bağının güçlendi-
rilmesi amacıyla standardizasyon 

oluşturulmasına yönelik YÖK ve MYK 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
ne anlama geliyor, çıktıları neleri kapsı-
yor, Odamız görüşleri neler? Gelin bir-
likte göz atalım...

YÖK’ün Çalışması

Yükseköğretim Kurulu; 02 Kasım 2019 
tarihli “YÖK’ten Üniversite Programla-
rındaki İsim Kargaşasına Son Verecek 
Düzenleme” başlıklı haber ve 08 Kasım 
2019 tarihli “Ön Lisans ve Lisans Diplo-
ma Programlarının Yeniden İsimlendi-
rilmesi ve Sınıflandırılması” başlıklı du-
yuru kapsamında ülkemizdeki devlet ve 
vakıf üniversitelerinde “Harita Mühen-
disliği ve Geomatik Mühendisliği Lisans 
Programları” için gerek isim değişikliği 
(tek ismin kullanılması) gerekse ilgili 
lisans programının sınıflandırma deği-

Harita Bülteni
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YÖK yürüttüğü çalışmanın 

sonucunda kamuoyu ile 

paylaştığı öneri metninde 

harita mühendisliği ve 

geomatik mühendisliği 

bölümleri için tek isim olarak 

“Harita Mühendisliği” adının 

kullanılmasını önermiştir. 

a) Ulusal ve uluslararası akademik ha-
reketlilikte isim farklılığından kaynak-
lanan intibak ve akreditasyon vb. prob-
lemler için çözüm üretilmesi,
b) Mezunların yatay ve dikey hareketli-
liklerinde ve iş başvurularında mağdur 
olmamaları ya da iş hayatında diplo-
malarını kullanırken unvan ve mesleki 
yetki çatışması yaşamamaları,
c) Yükseköğretim ön lisans ve lisans 
programlarına çalışma kapsamında 
verilecek dijital kodlarla alanlara göre 
öğrenci ve öğretim elemanı gibi temel 
verilerin izlenmesine, bu verilere ilişkin 
analiz yapılmasına, alan ve mesleklere 
ilişkin istatistiki sonuçlar çıkarılmasına 
imkân sunacak büyük veri tabanının 
oluşturulmasını,
d) Elde edilen istatistiki verilerle Türki-
ye’nin eğitim alanı haritası çıkarılması, 
böylece hangi alanda ne kadar insan 
kaynağı olduğunun tespiti ve üst plan-
lamalar da veriye dayalı planlama yapı-
labilmesi.

YÖK’ün bu temel amaçlarla yürüttü-
ğü çalışmanın sonucunda kamuoyu ile 
paylaştığı öneri metninde özetle yeni-
den isimlendirmede harita mühendisli-
ği ve geomatik mühendisliği bölümleri 
için tek isim olarak “Harita Mühendis-
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Tablo 1: Mesleğimiz Lisans Programlarının             
UNESCO ISCED-F 2013’e göre yeri

Mevcut Adı  Yeni Adı
Biyoloji  Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik  Genetik ve Biyomühendislik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji,
Biyoenformatik ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Adli Bilimler  Adli Bilimler
Biyokimya  Biyokimya
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi  Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Kimya Kimya
Harita Mühendisliği  Harita Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği Geomatik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği Hidrojeoloji Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği
Tapu Kadastro Tapu Kadastro
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Astrofizik Astronomi ve Uzay Bilimleri
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Fizik Fizik
Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği
Optik ve Akustik Mühendisliği Optik ve Akustik Mühendisliği
Fotonik Fotonik
Matematik Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Matematik Matematik
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi Aktüerya
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İstatistik İstatistik

eğitim



harita mühendisliği ve geomatik mü-
hendisliği lisans bölüm isimleri için 
TEK İSİM kullanımına yönelik önerisi-
ni geri çekerek her iki bölüm isminin 
kullanılabileceğine, bunun ilgili üni-
versitenin inisiyatifinde olduğuna ka-
rar vermiştir. YÖK, EĞİTİM SINIFLA-
MASI çalışması sonucuna göre harita 
mühendisliği ve geomatik mühendis-
liği lisans programlarını, UNESCO IS-
CED-F 2013’e göre 05. Doğa Bilimleri, 
Matematik ve İstatistik (Geniş Alan), 
053.Fen Bilimleri Alanı (Dar Alan), 
0532. Yer Bilimleri (Ayrıntılı Alan) al-
tında Tablo-1’de görülen diğer prog-
ramlarla birlikte gruplandırmıştır. 

MYK’nın Çalışması

Mesleki Yeterlilik Kurumu 10.01.2020 
tarih ve 40515021-609-E.106 sayılı Oda-
mıza göndermiş olduğu yazıyla “Ulu-
sal İstihdam Stratejisi ve Eylem Plan-
ları (2017-2019) kapsamında “Türkiye 
Meslek Sınıflama Sistemi (TMSS)”nin 

liği” adının kullanılmasını önermiştir. 
UNESCO ISCED-F 2013’e göre sınıflan-
dırma çalışmasında ise Harita Mühen-
disliği; Geniş Alan olarak “Doğa Bilim-
leri, Matematik ve İstatistik”, Dar Alan 
olarak “Fen Bilimleri”, Ayrıntılı Alan 
olarak “Yer Bilimleri” alanının altında 
sınıflandırılmıştır.

HKMO’nun bu konuda üst birliği olan 
TMMOB’ye ve YÖK’e göndermiş oldu-
ğu görüş, değerlendirme ve önerileri 
kapsayan detaylı yazısı Odamız web 
sayfasında “ODA GÖRÜŞLERİ VE 
RAPORLAR” bölümünde “Ön Lisans 
ve Lisans Diploma Programlarının Ye-
niden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırıl-
ması Çalışmasına İlişkin Odamız Gö-
rüşleri” başlığı altında yer almaktadır. 

Sonuç olarak; başta üniversiteler ol-
mak üzere sivil toplum örgütleri ve 
diğer paydaşlardan alınan görüşler 
neticesinde YÖK, 03.02.2020 tarih ve 
75850160-199E.9188 sayılı yazısı ile 
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MYK gerçekleştirdiği 

çalışmayla istihdam, sosyal 

güvenlik gibi alanlarda 

işgücünün sistematik bir 

şekilde izlenmesi ve kayıt 

altına alınması, işgücü 

istatistiklerinintoplanması, 

mesleki bilgi sistemlerinin 

oluşturulması gibi birçok 

alanda kişi ve kurumların 

kullanabildiği temel başvuru 

kaynağının oluşturulmasını 

hedeflemektedir. 

tasarımına yönelik esasların belirlendi-
ğini, bu esaslar çerçevesinde Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) bünyesinde 
yapılan ISCO08 (Uluslararası Standart 
Meslek Sınıflaması) çalışması baz alı-
narak ülkemizdeki iş ve mesleklerin 
sınıflandırılması sürecinin başladığını 
belirtmiştir. Bu çalışmalar bağlamında, 
27 sektörde gerçekleştirilen çalıştay-
lar sonucunda yapılan doğrulama ve 
önerilerle oluşturulan Türkiye Meslek 
Sınıflama Sistemi Kitapçığı, Meslekler 
Listesi, İş ve Meslek Unvanları Listesi 
hakkında görüş ve önerilerimizin iletil-
mesi istenmiştir.

MYK gerçekleştirdiği bu çalışmayla is-
tihdam, sosyal güvenlik gibi alanlarda 
işgücünün sistematik bir şekilde izlen-
mesi ve kayıt altına alınması, işgücü is-
tatistiklerinin toplanması, mesleki bilgi 
sistemlerinin oluşturulması gibi birçok 
alanda kişi ve kurumların kullanabildi-
ği temel başvuru kaynağının oluşturul-
masını hedeflemektedir. 

MYK, Türkiye Meslek Sınıflama Siste-
mi ile aşağıdaki temel işlevleri sağla-
mayı amaçlamaktadır:
a)TMSS’nin uluslararası meslek sınıf-
lama sistemi ve Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi ile uyumlu olması, 
b) TMSS’nin mesleklerle birlikte iş ve 
meslek unvanlarının da sınıflamasını 
sağlayacak bir yapıda olması, 
c)Türkiye’deki işgücünün profilini or-
taya koyması,
d) Kurum ve kuruluşların mevcut sı-
nıflamalarını kapsayıcı olması. HK-
MO’nun MYK’ya göndermiş olduğu 
görüş, değerlendirme ve önerileri 
kapsayan detaylı yazısı Odamız web 
sayfasında “Oda Görüşleri ve Ra-
porlar” bölümünde “Türkiye Meslek 
Sınıflama Sistemine İlişkin Odamız 
Görüş ve Önerileri” başlığı altında yer 
almaktadır. 

Meslek Odamız gerek YÖK tarafından 
yürütülen EĞİTİM SINIFLAMASI ça-
lışması gerekse MYK tarafından yürü-

tülen MESLEK SINIFLAMASI (TMSS) 
çalışması sürecini birbirinden bağımsız 
süreçler olarak görmemektedir. Bu ne-
denle sürecin ortak paydasını oluşturan 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) 
dikkate alındığında Eğitim Sınıflaması 
ve Meslek Sınıflaması çalışmalarında 
bölüm/program isimlerinin, meslekler 
listesinin, iş ve meslek unvanları listesi-
nin eşgüdümlü olacak şekilde, ülkemiz-
de MEB’in ve YÖK’ün sorumlu olduğu 
diploma programları ile MYK’nın so-
rumlu olduğu belgelendirme program-
larında kullanılan isimler ve unvanlar 
dikkate alınarak aynı sektörde bulunan 
alanlar için sorun yaratmayacak biçim-
de tanımlanması gerektiğini düşün-
mektedir. 

Odamız, gerek YÖK tarafından  ge-
rekse MYK tarafından yürütülen bu 
çalışmalarda, mesleğimizle ilgili tüm 
parçaların doğru yere oturtulabilmesi 
için işbirliği yapmaya hazır olduğunu 
yinelemektedir. 
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YÖK ve MYK çalışmaları 
için gönderdiğimiz Oda 

Görüşlerimize  bu linklerden 
ulaşabilirsiniz.

eğitim



Yönetmeliği’ne Ek-10 Yapı Ruhsatı For-
mu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi 
eklenmesi; yönetmelik ekinde yer alan 
yapı ruhsatında yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı 
denetçilerinin ve proje müelliflerinin 
imza hanelerine yer verilmeyip her iki 
formun açıklama bölümlerinde daha 
önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgesi formu açıklamalarında yer 
alan “İdareler sorumluluk alan mimar 
ve mühendislerin yaptıkları işlemle-
re ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası 
içinde ilgili meslek odalarına bildirir.” 
hükmünün çıkarılması ve yapılan de-
ğişikliğin yapı üretim süreçlerinde yer 
alan mühendis ve mimarların mesleki 
hak ve yetkilerinin kısıtlanmasına, mü-
elliflik ve telif haklarının korunmasına 
yönelik denetim olanaklarının ortadan 
kaldırılmasına, sahteciliğin önü açıla-
rak sağlıklı ve güvenli kentleşmenin en-
gellenmesine yol açması üzerine anılan 
düzenlemelerin iptali istemiyle açılan 
davada da Danıştay 6. Dairesince dava 
konusu edilen Ek-9 Yapı Kullanım İzin 
Belgesi Föy 2/a Yapı Kullanım İzin Bel-
gesi Eki: Açıklama Bölümü ve ‘Ek-10 
Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerin ta-
mamının yürütmesinin durdurulması-
na karar verilmiştir.

Demokrasi Nöbetine Destek

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Diyarbakır, 
Mardin ve Van belediyelerine atanan 
kayyumlara karşı başlatılan Demokrasi 
Nöbetinin 34. gününde TMMOB yöne-

TMMOB, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek 

kuruluşu olarak bağlı Odaları ve üyelerinin menfaatleri için 

gerekli girişimlerde bulunmanın yanı sıra demokratik bir kitle 

örgütü olarak da sosyal sorumluluklar üstleniyor. 

Ü st birliğimiz olan TMMOB hem 
hukuki girişimlerde bulunma-
ya devam ederek mühendis, 

mimar ve şehir plancıların sorunlarını 
çözmeye çalışıyor hem de mesleki so-
runların yanı sıra ülke gündemi ile ilgili 
sorunlara dikkat çekmeye çalışarak de-
mokratik bir kitle örgütü olmanın ge-
reklerini yerine getiriyor.

İmza Şartına Devam!

30409 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kul-
lanma İzin Belgesi Standardına ve TS 
8737 Yapı Ruhsatı Standardına İlişkin 
Tebliğ’in 2. maddesi ile yürürlüğe giren 
18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsa-
tı Standardı’nda “yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı de-
netçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak 
imzalarının” kaldırılması üzerine, stan-
dardın ve tebliğin ilgili maddesinin ip-
tali istemiyle TMMOB tarafından Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan 
davada Danıştay Dairesince “Yapılaş-
maya ilişkin sürecin can ve mal güven-
liği açısından  hayati olduğu dikkate 
alındığında, fenni mesullerin, şantiye 
şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı 
ruhsatlarında imzalarının bulunması 
son derece önem arz etmektedir.” ge-
rekçesiyle yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmiştir.

Yine TMMOB tarafından 30578 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan değişik-
lik yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar 

TMMOB,
Demokratik Bir Kitle Örgütü Olmanın

Gereğini Yerine Getiriyor

ticileri ile Odaların başkan ve üyeleri 
kayyum karşıtı eyleme destek vermek 
üzere nöbet alanına yürüdüler. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz; eylem alanında yaptı-
ğı konuşmada görevden alınan eş baş-
kanlar ile dayanışma içinde olacaklarını 
belirterek, yıllardan beri demokrasi için 
gösterdikleri direnişi, kayyum atamala-
rına karşı da vereceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
beraberindeki TMMOB ve Oda yöneti-
ci ve üyeleri, Diyarbakır Baro Başkanı 
Tahir Elçi`nin öldürüldüğü Dört Ayaklı 
Minare`ye yürüdü. Tahir Elçi`nin insan 
hakları savunucusu ve çalışmalarıyla 

Harita Bülteni
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ilham kaynağı olduğunu dile getiren 
Koramaz, “Tahir Elçi, burada vurulur-
ken elinde tutuğu yazıda ‘İnsanlığın ta-
rihine sahip çık.’ yazıyordu. İnsanlığın 
bizlere bıraktığı en büyük miras barış-
tır. Barışa sahip çıkmak, kültüre, tarihe, 
insana, yaşama sahip çıkmaktır.” dedi. 
Koramaz, barış mücadelesinden vazge-
çilemeyeceğini dile getirdi.

TMMOB IV. Danışma Kurulu

TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kuru-
lu Toplantısı, 28 Eylül 2019 tarihinde 
Çanakkale’de gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulunun aldığı kararla 
Kaz Dağları’nda yürütülen sömürge 
madenciliğine karşı yükselen direnişe 
destek vermek amacıyla Çanakkale’de 

tmmob haberler

gerçekleştirilen TMMOB 45. Dönem 4. 
Danışma Kurulu Toplantısı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış 
konuşması ile başladı. Koramaz, konuş-
masında “Bu haklı mücadeleyi tüm ül-
keye yaymak için elimizden gelen tüm 
çabayı göstereceğiz.” diyerek Danışma 
Kurulunun direniş ve dayanışma karar-
lılığını vurguladı.

Danışma Kurulu Toplantısının ardın-
dan, Danışma Kurulu üyeleri toplu 
olarak Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne 
giderek maden sahasının kapısının 
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasının ardından direniş 
alanı ziyaret edilerek Danışma Kuru-
lunun dayanışma ve direnişi büyütme 
iradesi paylaşıldı.
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Akkuyu’da Güncel Durum 

TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
İzleme Komisyonu tarafından hazırla-
nan “TMMOB Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali Güncel Durum Raporu” ya-
yımlandı. TMMOB; başından itibaren 
hukuksuz ve bilimdışı biçimde izleyen 
süreci yakından takip ediyor ve Komis-
yon, santralin yapım süreçlerini rapor-
landırdığında kamuoyuyla paylaşmaya 
devam edecek. 

TMMOB Akkuyu 
Nükleer Güç 
Santrali Güncel 
Durum Raporu için.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşu olmanın getirdiği yasal görev ve 
sorumluluk ile üyelerimiz, mesleğimiz ve meslek alanlarımızın 
korunmasına ve kazanımlarımıza dair meslek örgütü kimliğiyle 
yürüttüğümüz çalışmalara kurulduğumuz günden beri devam 
ediyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve geleceğe dair taşıdığımız 
umut ile devam ettirdiğimiz bu çalışmalarımızı, 46. Dönemimizde 
de aynı şekilde, aynı bilinçle ve aynı değerlerle sürdürdük. Bu 
dönem içerisinde yaptığımız çalışmaların kısa bir özetine gelin 
birlikte göz atalım:

46. dönem

10365 Harita Bülten

4. Dünya ve ülke gündemine ilişkin 82 
basın açıklaması ve bildiri metni yayım-
landı.

5. 46. Dönem içerisinde mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın maddi ve manevi 
hak ve çıkarlarının korunması, Odamızı 
zarara uğratmaya dönük girişimler ve 
kamu yararı uyarınca Odamızca 31 adet 
dava açıldı. Bu süreçte Odamız aleyhi-
ne ise 9 dava açıldı. Önceki dönemler-
de Odamıza karşı açılan ya da Odamız 
tarafından açılmış bulunan ve derdest 
olan toplam dava sayımız 57 iken, bu 
dönemde sonuçlanan dava sayımız 50 
oldu. 

6. Harita/Harita ve Kadastro/Jeodezi 
ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisi 
olmadığı halde meslek alanımızda iş 
yapmaya çalışan 19 şahıs/büro (lisans 
diploması mevcut olmayan kişiler/yet-
kili olmayan kurumsal yapılar) hak-
kında suç duyurusunda bulunuldu. 
Bu kişi/kurumlardan 1 tanesi hakkında 
T.C. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulunuldu.

1. 2018-2020 yılları arasında gerçek-
leştirilen 46. Dönem faaliyetlerinde 100 
Olağan Yönetim Kurulu toplantısı ger-
çekleştirildi, 2001 adet Yönetim Kurulu 
kararı alındı. İlgili dönemde 2 Danışma 
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2. Tüm Şubelerimiz ile yaptığımız or-
tak Yönetim Kurulu toplantıları ve üye-
lerimizle birlikte gerçekleştirilen top-
lantılar dâhil 17 defa ülkemizin farklı 
yerlerinde mesleki sorunlara ve çözüm 
önerilerine, eylem planlarına, gündeme 
ve geleceğe dair üyelerimizle, Şubele-
rimizle ve Temsilcilerimizle birlikte bir 
araya gelindi.

3. Bakanlıklarımızın Genel Müdürlük-
leri ve Büyükşehir Belediyeleri düze-
yinde 40 adet kamu kurum ve kuruluşu 
ziyaret edilerek meslek gündemimize 
ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve 
gelişmeler ile meslektaşlarımızın bek-
lentileri ve talepleri doğrultusunda ku-
rumsal görüşmeler yapıldı. Süreçlerin 
takipçisi olundu. 
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12. Mesleki mevzuat ve Odamız yazı-
lımlarına aykırı işlem yaparak mesleki 
etik kurallarına uymadığı, meslek ve 
kamu yararı ilkesini ihlal ettiği iddi-
asıyla toplamda 64 üyemiz hakkında 
soruşturma yürütüldü, 50 adet dosya 
Odamız Onur Kuruluna sevk edildi. 

13. 8 defa Odamızın Genel Merkezi An-
kara’daki fiziksel mekânları ile birçok 
defa farklı illerde meslektaş adayı üni-
versite öğrencileriyle Oda çalışmaları, 
öğrenci etkinlikleri, sosyal-kültürel-bi-
limsel etkinlikler kapsamında gerçek-
leştirilen toplantılar ve kahvaltılar ger-
çekleştirildi.

14. Ülkemiz ve mesleğimiz adına Oda-
mız ev sahipliğinde Uluslararası Hari-
tacılar Federasyonu (FIG)’nun 26. Genel 
Kurul ve Kongresi (FIG-2018) İstan-
bul’da başarıyla gerçekleştirildi.

15. Odamızın sürekli etkinliklerinden 
olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı’nın 17.’si “Eğitim, İstihdam, 
Toplum 5.0” temasıyla ve yaklaşık 1600 
kişinin katılımıyla başarı ile Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

16. TMMOB adına Odamız tarafından 
düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sis-

7. Odamıza yapılan 25 farklı başvuru-
ya istinaden üyelerimizin çalışma ha-
yatı, mesleki ve özlük hakları ile ilgili 
yaşadıkları sorunlara dair çözüm öneri-
lerinin ve hukuki desteğin sağlanması-
na ilişkin talepleri karşılandı.

8. Üyelerimiz, Odamıza kayıtlı büro 
ve şirketlerimiz, vatandaşlarımız ile 
toplamda 1205 adet yazışma yapıldı. 

9. Başta mesleki mevzuat düzenle-
meleri olmak üzere, ülke gündemini 
ilgilendiren yasal düzenlemelere iliş-
kin olarak 19 adet Odamız görüş ve 
raporu hazırlanarak üst birliğimiz TM-
MOB, ilgili kamu kurum kuruluşları ve 
TBMM’deki meslektaş milletvekillerine 
iletildi. Sorumlu kurumlarla süreçlerin 
takipçisi olundu.

10. 410 adet yazışma yapılarak ilgili ku-
rum ve kuruluşlara mesleğimiz ve Oda 
çalışmalarımızla ilgili talep, itiraz ve 
bilgilendirmeler yapıldı. 

11. 4 adet Genelge yayınlanarak mesle-
ğimiz ve Oda işleyişine dair düzenleyici 
ve iyileştirici yeni düzenlemeler yapıldı.

temleri Kongresi’nin 6.’sı, “Akıllı Şehir, 
Akıllı Kırsal” temasıyla ve yaklaşık 
1000 kişinin katılımıyla başarı ile Anka-
ra’da gerçekleştirildi. 

17. Odamızın sürekli ve periyodik et-
kinliklerinden olan, meslektaş adayı 
öğrencilerimize yönelik düzenlediği 17. 
ve 18. Yaz Eğitim Kampları başarı ile İz-
mir’de gerçekleştirildi. 

18. Üniversiteler, kamu, özel sektör, öğ-
renciler, sivil toplum örgütleri ve Oda-
mız paydaşlarını bir araya getirerek, eği-
tim-öğretim sorunlarımızı konuşmak, 
çözüm önerileri geliştirmek ve geleceğe 
ilişkin stratejik planlarımızı oluşturmak 
adına düzenlediğimiz “Sivil Harita Mü-
hendisliğinin Eğitim-Öğretiminin 70. 
Yılında, Harita/Geomatik Mühendisliği 
Eğitim-Öğretim Sempozyumu” başarı 
ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

19. Odamızın ülkemiz adına üyesi ol-
duğu Avrupa Haritacılar Konseyi-C-
LGE (Council of European Geodetic 
Surveyors)`nin Genel Kurulu ve VI. 
Avrupa Harita Mühendisleri Kongresi, 
Odamızın ev sahipliğinde İstanbul’da 
başarı ile gerçekleştirildi. 

20. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik 
Birliği’nin ulusal düzeydeki ilk Bilimsel 
Kongresi (TUJJB-BK)’ne, 7. Uzaktan Algı-
lama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-
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CBS) Sempozyumu’na ve Odamızın da 
üyesi olduğu Türkiye Ulusal Jeodezi Ko-
misyonu (TUJK)’nun 2019 Çalıştayı’na 
katkı ve aktif katılım sağlandı. 

21. Görsel yapısı ve tasarımı ile içeri-
ği yeniden kurgulanılarak oluşturulan 
Odamız Harita Bülteni; yeni sayılarıyla 
dünya ve ülke gündemimizi yakından 
ilgilendiren mesleki faaliyetlerin, bilim-
sel gelişmelerin, toplumsal olayların, 
köşe yazılarının ve daha yoğun kültür 
sanat içeriğinin yer aldığı yapısıyla, 
okunabilirliği daha yüksek bir dergi 
haline getirilerek sayısal ve basılı olarak 
yayımlandı. 

22. Bilimsel makalelerin yer aldığı 
“HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon 
Dergisi”, yeni yayın ve editör kurulu 
ile çalışmalarına aktif olarak devam etti. 
Bilimsel dergimiz, TÜBİTAK Dergipark 
platformuna taşınarak nitelikli makale 
ve içeriğiyle periyodik sayılarını yayın-
ladı. Öncelikle ulusal ULAKBİM TR-Di-
zin, sonrasında uluslararası indekslerde 
(SCI, SCI-Exp.) yer alması için etkin gi-
rişimler başlatıldı.

23. Güncellenen ve 26.06.2018’de T.C. 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği” için Odamız tarafından 

yeniden “Açıklamalı-Örneklemeli” bir 
kitap hazırlanarak üyelerimizin ve tüm 
paydaşların kullanımına sunuldu.

24. Üyelerimizin İHA-0 ve İHA-1 sı-
nıflarında insansız hava aracı resmi 
eğitimlerine katılımı ve Odamız organi-
zasyonuyla uygun şartlarda resmi ser-
tifika edinimine ilişkin SHGM onaylı 8 
farklı firma ile protokol imzalandı. Bu 
protokol kapsamında Şube ve Temsil-
ciliklerimizde 215 kişinin katılımıyla 
insansız hava aracı kullanımı için yasal 
zorunluluk olan sertifikalı İHA Pilotluk 
Eğitimleri gerçekleştirildi.

25. Meslek sektörümüzde üyelerimizin 
aktif olarak kullandıkları yazılımlar için 
ilgili firmalar ile protokoller imzalanarak 
üyelerimizin indirimli imkânlardan ya-
rarlanması sağlandı. Bu protokoller kap-
samında, Netcad, Mapcad ve BelsisCAD 
adlı yazılımların alımında üyelerimize % 
70 (net) ve üzeri indirimler sağlandı.

26. T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde 
yeniden yapılandırılarak hayata geçiri-
len yeni bilirkişilik sistemine dair, mes-
lektaşlarımızın hak ve kazanımlarına 

yönelik birçok çalışma yürütüldü.  Mes-
lek alanlarımızda yetkisizce bilirkişilik 
yapanlar hakkında ilgili mercilere yasal 
başvurularda bulunuldu.  

27. Temel Bilirkişilik Eğitimi vermeye 
yetkili kurumlar arasında olan Odamız; 
Şube ve Temsilciliklerimizin organizas-
yonuyla bu dönem içerisinde Türkiye ça-
pında 6 ilde, eğitim yerleri ve eğitmenleri 
belirleyerek temel bilirkişilik eğitimleri 
organize etti. Odamızca 25 adet Temel Bi-
lirkişilik Eğitimi verilerek 477 kişinin Bi-
lirkişilik Temel Eğitimini tamamladı. 

28. TMMOB bünyesinde düzenlenen 
birçok ulusal çalıştay ve sempozyuma 

46. dönem
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tilerek mobil cihazlarda kullanıma uy-
gun hale getirildi.

32. Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, Arsa ve Arazi Düzenlemesi 
Hakkında Yönetmelik Taslağı, Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büro-
ları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi başta olmak üzere mes-
leğimizi yakından ilgilendiren mevzu-
at düzenlemelerine yönelik kapsamlı 
çalışmalar yapıldı ve Odamız görüşleri 
ilgili mercilere iletildi. 

33. Odamız Genel Merkez, Şubeler ve 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerinde çalışan 
personellerimiz bir araya getirilerek Hiz-
met İçi Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

34. Odamız Sürekli Teknik-Bilimsel 
Komisyonları (STBK); dünyadaki üst 
meslek örgütlerindeki (FIG, ISPRS vb.) 
yapılar ve gelişen meslek alanlarımız gö-
zetilerek bazı komisyonların birleştiril-
mesi, lağvedilmesi, yeni komisyonların 

aktif olarak katılım ve katkı sağlandı. 
TMMOB Yapı Denetim Sempozyumu 
ve Bilirkişilik Çalıştayı etkinliklerinde 
mesleğimizin hak ve kazanımları açı-
sından Yürütme Kuruluna etkin katılım 
ve katkı sağlandı. 

29. Odamızca verilen Oda Sicil Kayıt 
Belgesi, Üye Kimlik Belgesi, Büro ve 
Şirketlerin Tescil Belgesi ve Tescil Yeni-
leme Belgesi gibi birçok belge; günün 
gerekleri doğrultusunda tasarımı ve 
işleviyle yenilendi. Dijitalleşme süreci 
kapsamında, belgelere karekod ve ho-
logram eklenerek çevrim içi belge doğ-
rulama ve sahteciliği önleme gibi fonk-
siyonlar geliştirildi. 

30. Her yıl aktif tüm üyelerimize yap-
tırmakta olduğumuz “Ferdi Kaza Si-
gorta Poliçeleri” bu dönem içerisinde 
de yenilendi. 

31. Tasarımı ve işlevselliği çağın trend-
lerine uygun olarak Odamız web say-
fası, tamamen baştan dizayn edilerek 
yenilendi. Sade ve şık bir tasarım göze-

kurulması ya da isimlerinin güncellen-
mesi şeklinde yeniden yapılandırıldı. 

35. Üyelerimizin aidat ödemelerini ko-
laylaştırmak amacıyla vade farkı olmak-
sızın ve taksitli bir şekilde, tüm kredi 
kartlarıyla aidatların ödenebildiği bir 
Dijital Ödeme Sistemi kurularak hayata 
geçirildi.

36. Odamız mülkiyetinde olan ve en 
son 2008 yılında tadilat yapılarak o ta-
rihten bugüne özel bir işletmeci tarafın-
dan işletilen, Sümer 1 Sok. No: 12/2 Kı-
zılay adresindeki Lokalimiz; tadilattan 
geçirilerek iç dekorasyonu ve hizmet 
konsepti tamamen değiştirilerek yeni-
lendi. İlgili mekân “Dinlenme ve Mesle-
ki-Kültür Aktivite Salonu” olarak hiçbir 
ticari gaye gütmeden tüm üyelerimiz ve 
meslektaş adayı öğrencilerimize hizmet 
amaçlı olarak kullanıma açıldı.

37. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçi-
ci 16. maddesi ile getirilen imar affı ve 
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar hakkında kamuoyunu 
ve üyelerimizi bilgilendiren açıklama-
lar yapıldı. Sürecin harita mühendislik 
hizmetleri ile disiplinize edilerek ileride 
daha büyük sorunların önlenmesi için 
LİHKAB ve SHKMMB’ler tarafından 
yapılacak ölçme hizmetleri ile kayıt al-
tına alınması sağlandı. 
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38. Geçtiğimiz dönem başlatılan sosyal 
medya çalışmalarına daha fazla ağırlık 
verildi. Facebook, Instagram, Linkedin, 
Twitter vb. platformlarda oluşturulan 
kurumsal hesaplardan anı anına payla-
şımlar yapılarak mesleğimizin ve Oda 
çalışmalarımızın gündemi üyelerimiz 
ile paylaşıldı. 

39. Odamız üyelerinin HKMO Bilgi 
Sistemi üzerinden takyidatlı tapu ka-
yıtlarına ve güncel sayısal parsel sınır-
larına erişmesini sağlamak için TKGM 
ile TAKPAS veri paylaşım protokolü 
imzalandı ve bu kapsamda bir yazılım 
geliştirildi. TKGM’nin KVKK kapsa-
mındaki çekinceleri nedeniyle TAKPAS 
sistemini askıya almasından dolayı sis-
tem üyelerimizin kullanımına açılama-
dı. Konuya ilişkin girişimlerimiz devam 
etmektedir. 

40. Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik-
ler bünyesindeki Oda çalışanlarımızın 
çalışma esaslarını belirleyen “Personel 
Yönergesi”, Genel Kurula sunulmak 
üzere hazır hale getirildi. 

41. Odamızın ve Şubelerimizin üret-
tiği ve kullandığı tüm yazılı ve görsel 
materyaller, içinde yer aldığı çevre ve 
çeşitli yönlendirme araçları, görsel mal-
zemeler, sertifikalar, katılım belgeleri, 

kurumsal yayınlar, raporlar, web site-
si kullanımı ve görselleri, bayraklar, 
ajanda, takvim, bloknot vb. promosyon 
ürünleri başta olmak üzere Odamı-
zın kurumsal kimliğinin yer aldığı her 
platformdaki materyal ve çalışmaların, 
belirli çağdaş tasarımlarla standart hale 
getirilerek kurumsal imajın yerleşik 
bir hale gelmesi için HKMO Kurumsal 
Kimlik Kılavuzu hazırlandı.

42. Odamızca Türkiye’de bugünkü an-
lamda sivil Harita Mühendisliği Eğiti-
minin 70. Yılına ithafen Türk Haritacı-
larının Mühendislik Eğitim-Öğretimi 
ve yapısal dönüşümünü anlatan, 17 da-
kikalık bir belgesel filmi hazırlandı.

43. Odamızın ülkemiz adına üyesi ve 
temsilcisi olduğu Avrupa Haritacılar 
Konseyi - CLGE toplantılarında, 2020 
yılı Avrupa`da yılın haritacısı olarak 
Ünlü Türk Denizci ve Haritacı Piri Reis 
aday gösterildi. Gerçekleştirilen oylama 
sonucu adaylar arasından Piri Reis seçi-
lerek kabul edildi. Bu vesileyle 2020 yı-
lında Avrupa`da CLGE ve bağlı meslek 
örgütlerinin yapacakları etkinliklerde yı-
lın haritacısı olarak Piri Reis anılacaktır. 
CLGE tarafından 21 Mart Dünya Harita-
cılar Günü vesilesiyle Avrupa Yılın Hari-
tacısı olarak Piri Reis takdim edilmiştir.

44. CLGE ile Odamız arasında imza al-
tına alınarak CLGE’ye bağlı ülkelerin 
Harita Mühendisleri Odalarının prensip 
olarak kabul ettiği ve gelişen teknolojiye 
bağlı olarak meslek etiğini esas alan “İs-
tanbul Deklarasyonu” yayımlandı.

45. Odamız yazışma ve dokümantas-
yonunun dijital ortama aktarılarak bun-
dan sonra dijital ortamda yürütülmesi 
için Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS)’nin kurulması çalışmaları önemli 
ölçüde tamamlandı. Oda Genel Merke-
zinde devreye alındı. Tüm Şube ve Tem-
silciliklerimizde devreye alınması ile il-
gili çalışmalar devam etmektedir.

46. Odamızı yeni bir yerleşkeye taşı-
mak, fiziki imkânlarını genişletmek ve 
tüm üyelerimizin aktif bir şekilde kul-
lanabilecekleri sosyal donatılara sahip 
bir mekâna kavuşmak amacıyla yeni bir 
hizmet mekânı satın alındı. 47. Dönem 
Olağan Genel Kurulundan sonra yeni 
hizmet binasına taşınılacak şekilde fi-
ziki altyapı oluşturuldu. Aynı şekilde 
Odamız İstanbul Şubesine de güncel ih-
tiyaçlar doğrultusunda yeni bir mekân 
satın alınarak üyelerimize modern bir 
fiziki hizmet mekânı sunuldu. 

46. dönem



Hüsnü Arkan

“Dünya değişti. Çalışanların hakları budandı, 

hukuk geriledi. İki kuşak böyle bir dünyanın 

içine doğdu. Ancak tarih de düz bir hatta 

ilerleyen bir şey değil.”

Hüsnü Arkan, 1958 yılında Kı-
nık-İzmir’de dünyaya geldi. 
Ankara Devlet Mühendislik 

ve Mimarlık Yüksekokulunda üç yıl 
mimarlık okuduktan sonra Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. 1985 yılında yurtdışına 
çıkan Arkan, 8 yıl yurtdışında yaşadı 
ve 1987 yılında Amsterdam’da arka-
daşlarıyla kurduğu Hezarfen isimli 

Tarih Düz Bir Hatta İlerlemiyor

Harita Bülteni
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müzik grubuyla Avrupa’nın pek çok 
kentinde konserler verdi. 1991 yılında 
ilk solo albümü “Bir Yalnızlık Ezgisi’ni 
çıkardı. 1993 yılında Türkiye’ye dönen 
Arkan,  Emin İgüs’ten sonra “İstavrit” 
albümüyle vokalist, söz yazarı ve bes-
teci olarak Ezginin Günlüğü’ne katıldı. 
2005 yılında Destur adlı projeyle “Deli 
Bu Dünya” albümünü çıkardı. 2010 
yılında Ezginin Günlüğü grubundan 
ayrıldı ve 2011’de “Solo” isimli ikinci 
albümünü yayımladı. İlk tekli çalışması 
olan “5 Mayıs”ı 2011’de piyasaya süren 
Hüsnü Arkan; 2013 yılında “Yalnız De-
ğiliz” isimli üçüncü albümü ve 2015’te 
yayınlanan “Kırık Hava” isimli dördün-
cü solo albümü ile beğeni topladı.  2017 
yılında “Tutuşsun”, 2019 yılında “Cam 
Güzelleri”, “Fikrim Yok”, “Hatırla” ve 
“Güvercin” isimli teklilerini yayımladı. 

Müziğin yanı sıra edebiyatla da ilgi-
lenen Arkan; “Mino’nun Siyah Gülü” 
(2011), “Menekşeler Atlar Oburlar” 
(2012), “Ölü Kelebeklerin Dansı” 
(2012), “Uzun Bir Yolculuğun Bittiği 
Yer” (2013), “Hırsız ve Burjuva” (2014), 
“Uyku” (2015) ve “Gülhisarlı Terziler” 

(2017) isimli romanları ile “Hiçe Doğru” 
(2013) ve “Naş” (2014) adlı iki şiir kitabı 
yayınladı ve Hırsız ve Burjuva romanıy-
la 44. Orhan Kemal En İyi Roman ödü-
lünün de sahibi oldu.

Halen müzik ve edebiyat çalışmalarına 
devam etmekte olan Hüsnü Arkan’la 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yayın Kurulu olarak hem müzik ve ede-
biyat çalışmalarına hem de gündeme 
dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

HKMO: Mimarlık ve hukuk eğitimi al-
dınız; ancak müzisyen olarak tanındı-
nız. Müzikle yolunuz nasıl kesişti?

ARKAN: Müzikle ilgim hep vardı; ama 
esas olarak 80’li yıllarda yöneldim. Bu 
işler o zaman da bugün olduğu gibiydi. 
Önce dinlemekle başlarsınız ki arkadaş 
çevreniz uygunsa, sizi dinlemeye kışkır-
tıyorsa bu bir nimettir. Tabii bir de o ar-
kadaşların ve sizin enstrüman çalmaya 
yatkın olmanız gerekir. Bu açıdan şanslı 
biriydim. 80’lerin ikinci yarısında yurt-
dışında bir müzik grubu oluşturduk, 
kendi şarkılarımızı söyleyip konserler 

Harita Bülteni

Hüsnü Arkan

Müzikle ilgim hep vardı; 
ama esas olarak 80’li yıllarda 

yöneldim. Bu işler o zaman da 
bugün olduğu gibiydi. Önce 

dinlemekle başlarsınız ki arkadaş 
çevreniz uygunsa, sizi dinlemeye 

kışkırtıyorsa bu bir nimettir. 
Tabii bir de o arkadaşların ve 

sizin enstrüman çalmaya yatkın 
olmanız gerekir.
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verdik. Böyle başladı. Mimarlık eğitimi-
ni ise yarıda bıraktım; pek ilgim olmadı.

HKMO: Ezginin Günlüğü ile uzun yıl-
lar çalıştıktan sonra bireysel çalışmaya 
nasıl karar verdiniz?

ARKAN: Ezginin Günlüğü’yle on yedi 
yıl müzik yaptık, pek çok albüme kat-
kıda bulundum. Edebiyat işleri yoğun-
laşınca zamanı daha iyi değerlendirme 
gereği ortaya çıktı ve böyle bir yol seç-
tim.

HKMO: Pek çok sanatçı ile ortak çalış-
malar yaptınız, sizin için en özeli han-
gisiydi?

ARKAN: Bizim ekip de dâhil olmak 
üzere birlikte çalıştığım arkadaşların 
hepsi özel insanlar. Birbirimizden öğre-
neceğimiz, birbirimize katacağımız çok 
şey var.

HKMO: Tariş Direnişine katıldınız, 
yurtdışında yaşamak zorunda kaldınız. 
O dönemlerle şu anki Türkiye’yi karşı-
laştırsak neler söylemek istersiniz?

röportaj
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Hüsnü Arkan

Umut soyut bir şey. İçini somut 
verilerle doldurabildiğimizde 
bir anlam taşıyor. O sözleri o 

şekilde bir gün yine söylerim. 
Umudu boş laf olmaktan 

çıkarmak gerekir.
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ARKAN: Değişimi siz de görüyor-
sunuz. Bu aslında sadece Türkiye’ye 
özgü bir değişim değil, dünya değişti. 
Çalışanların hakları budandı, hukuk 
geriledi. İki kuşak böyle bir dünyanın 
içine doğdu. Ancak tarih de düz bir hat-
ta ilerleyen bir şey değil. Bu sistemden 
çıkarı olmayanların zamanın sarkacını 
kendilerinden yana çekeceklerine ina-
nıyorum.

HKMO: Bazı konserlerinizde Nereye 
Uçar Turnalar şarkısındaki “Bak işçi 
tulumu giymiş umut!” dizesini seslen-
dirmediğiniz söyleniyor. Umudu yitir-
diğimizi mi düşünüyorsunuz?

ARKAN: Umut soyut bir şey. İçini so-
mut verilerle doldurabildiğimizde bir 
anlam taşıyor. O sözleri o şekilde bir 
gün yine söylerim. Umudu boş laf ol-
maktan çıkarmak gerekir.

HKMO: Kendi şiirlerinizle birlikte pek 
çok şairin şiirini de bestelediniz. Henüz 
bestelemediğiniz; ama bestelemeyi iste-
diğiniz bir şiir var mı?

ARKAN: Şiir üstüne müzik yazmayı 
hâlâ sürdürüyorum. Her albümde bir-

kaç şiir oluyor. Şu an yayınlanmakta 
olan albümde de olacak.

HKMO: Birçok kitap yazdınız ve ödül 
aldınız, yazarlık süreciniz nasıl doğdu?

ARKAN: Çocukluğunuz edebiyatla ha-
şır neşir bir çevrede geçtiyse kulak dol-
gunluğunuz bir süre sonra ilgiye dönü-
şebiliyor. Bu açıdan da şanslı sayılırım.

Öyküler yazarak ve sonra o öyküleri 
çöpe atarak başladım. Yazı dünyası çe-
kici bir dünya. Kendinizi ifade edebili-
yorsunuz. Kendiniz için bir özgürlük 
alanı buluyorsunuz.

HKMO: Hukuk, müzisyenlik, yazar-
lık… Pek çok meslekle bağlantılısınız, 
peki harita mühendisliği ile yolunuz hiç 
kesişti mi?

ARKAN: Hukukçulukla pek ilgim 
yok. Uzun süredir edebiyatla, müzikle 
uğraşıyorum. Yazdığım birkaç roman-
da harita okumaya çalıştım, işinizin 
zor olduğunu biliyorum; ama doğru-
su haritacılarla yolum hiç kesişmedi. 
Sizlere teşekkür ederim. İyi çalışmalar 
diliyorum.

röportaj
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Zamanını,
Şiddetini Bilmesek de

Alarmlar çalIyor

“Yaşanacak olan bir deprem var. Başka bir deyişle zamanını 

şiddetini bilmesek de alarmlar çalıyor.  Burada asıl önemli olan, 

nasıl önlem alacağımız konusuna odaklanmak. Deprem, bir 

doğa olayı ve engellememiz veya zamanını ötelememiz mümkün 

değil; ancak nasıl önlem alacağız, zararlarını azaltmak için neler 

yapmalıyız, bunlara odaklanmamız gerekiyor. “ Haluk Özener

dosya

maktadır. Bu süreçte elde edilen bilgi-
ler sonucunda yaşamakta olduğumuz 
coğrafyada ortalama her 6.5 yılda bir 
7’den büyük bir deprem gerçekleştiği-
ni gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu 
gerçeği aklımızda tutmamız ve bu ger-
çekle birlikte yaşamayı da öğrenmemiz 
gerekiyor.

HKMO: Son zamanlarda daha mı sık 
deprem meydana gelmeye başladı?

H.Ö.: Kandilli Rasathanesi olarak her 
gün ortalama 50 adet deprem kayde-
dip, çözümünü yapıyoruz. Kaydedilen 
bu 50 depremden bir tanesi de 3.0 ila 3.9 
büyüklüğü arasında oluyor. Sizin de 
belirttiğiniz gibi son bir kaç ayda dep-
remlerin sayısı artmış olarak görülmek-
le birlikte, böyle durumlar bazı yıllarda 
olabilmektedir. Örneğin; 2017 yılında 
meydana gelen Çanakkale-Ayvacık, 
İzmir-Karaburun ve Bodrum-Kos dep-
remlerinin ardından oluşan artçı sarsın-
tılarla birlikte o yıl kaydedilen deprem-
lerin sayısı diğer yılların iki katı olarak 
gerçekleşmişti. 152 yaşındaki Kandilli 
Rasathanesi’nin 125 yıllık sismik göz-
lem hafızasına bakarsak, yaşadığımız 
coğrafyada ortalama her 50 günde bir 
5.0-5.9, ortalama bir buçuk senede bir 
6.0-6.9 arasında ve ortalama 6 buçuk 
yılda bir de 7’nin üzerinde bir depremi 
kaydediyoruz. 

HKMO: Meydana gelen her deprem, 
olası İstanbul depremini bir kez daha 
hatırlatıyor.  

H.Ö.: Ülkemizde sürekli bir deprem 
oluşumu var. Gördüğünüz gibi deprem 
olmayan bir yerimiz neredeyse yok. Bu 

Son zamanlarda sık sık meydana 
gelen depremler dolayısıyla dep-
rem kuşağında yer alan ülkemi-

zi nelerin beklediği, ne gibi önlemler 
almamız gerektiği ve olası depremler 
üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens-
titüsü Müdürü, meslektaşımız ve Oda-
mız Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener ile kısa 
bir sohbet gerçekleştirdik. 

HKMO: Son dönemlerde Akhisar, İs-
tanbul, Ankara, Elazığ, Ege Denizi gibi 
farklı bölgelerimiz merkez üssü olmak 
üzere depremler yaşadık. Bununla ilgili 
neler söylemek istersiniz?

H.Ö.: Ülkemiz bir deprem ülkesi ve 
maalesef bu gerçeği değiştirmemiz de 
mümkün değil. MTA tarafından son 
olarak üretilmiş olan diri fay harita-
sına baktığımızda ülkemizde deprem 
üretebilecek 500’den fazla fay olduğu-
nu görebiliyoruz. 1868 yılında kurulan 
kurumumuz 1895’ten bugüne kadar 
kesintisiz olarak sismik gözlemler yap-
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açıklamada bulunmuştunuz. Bu konu-
yu biraz daha açabilir miyiz? 

H.Ö.: Aslında o açıklamadaki sözlerim 
“.....Bir sona doğru yaklaşıyoruz, ancak 
bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyo-
ruz. Dolayısıyla, her an olacakmış gibi 
depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız” 
şeklinde devam ediyordu. 

Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan 
depremi ile başlamış olduğu etkinliği-
ni batıya doğru göç ederek sürdürmüş. 
1967 Adapazarı depreminin ardından, 
bilim insanları Adapazarı’nın batısında 
bir deprem bekliyordu. 1999 yılında üst 
üste gerçekleşen iki depremin ardından 
da bir sonraki depremin büyük olasılıkla 
Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Deni-
zi içinden geçen kısmında meydana ge-
leceği tahmin edilmekteydi. Bu konuda 
bilim insanları büyük çoğunlukla benzer 
düşünceleri taşıyor; ancak uygulanan 

nedenle 257 tanesi sadece Marmara’da 
olmak üzere 450 tane sensör ile tüm 
Türkiye’yi homojen olarak takip ediyo-
ruz. Ancak Marmara; nüfus yoğunlu-
ğundan, sanayisinden, ekonomisinden 
dolayısıyla olası toplam kayıplar yö-
nünden ayrı bir önem arz ediyor. Mar-
mara denizinde olacak bir depremin 
İstanbul başta olmak üzere çevre illerde 
de yol açacağı kayıplar sebebiyle Mar-
mara çalışmalarımızın yoğunlaştığı bir 
bölge. Depremi önleme şansımız yok 
ama zararlarını azaltmak için herkesin 
üzerine düşen görevler var.

HKMO: Olası İstanbul depreminin ne 
zaman olacağı size en çok sorulan soru 
olsa gerek. 

H.Ö.: Bilimsel olarak meydana gelebi-
lecek depremlerin yerlerini ve yaklaşık 
büyüklüğünü belirleyebiliyoruz; ancak 
bilemediğimiz tek şey, olası depremin 

zamanı.  Bilmek lazım ki; bu çalışmaları 
yaparken jeodezik yöntem olan GNSS 
tekniği tüm yerbilimcilerin yol gös-
tericisi olmaktadır. GNSS gözlemleri 
ile herhangi bir fayda biriken enerjiyi, 
bunun neticesinde de olası depremin 
büyüklüğünü hesaplayabilmekteyiz. 
Dolayısıyla meydana gelen depremler 
bilim insanları için genellikle sürpriz 
olmamaktadır. Türkiye, deprem yö-
nünden aktif bölgelere sahip; bu neden-
le de ‘Deprem olur mu, olmaz mı, ne 
zaman olacak?’ diye düşünmek yerine 
depreme hazır olmak için çabalarsak 
çok daha anlamlı olacaktır.   

HKMO: Eylül ayında İstanbul’da ya-
şanan 5.7 büyüklüğündeki depremin 
ardından, “Depremin kaç büyüklüğün-
de olacağı ve ne zaman olacağı veya 
olmayacağı konusu halk önünde tartı-
şılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. 
Bir sona doğru yaklaşıyoruz.” diye bir 
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farklı gözlem teknikleri, farklı hesapla-
ma teknikleri, farklı modeller ile olacak 
depremin büyüklüğü konusunda farklı 
sonuçlar ya da yorumlar ortaya çıkabili-
yor. Depremle ilgili büyüklük, depremin 
yeri, fayın kaç parça olarak kırılacağı ve/
veya depremin zamanı ile ilgili tartışma-
ların bilimsel toplantılarda ve yayınla-
nan makalelerle yapılması gerekliliğine 
inanıyorum ve bu tartışmaların basın 
önünde ya da vatandaşlar karşısında 
yapılmasının yanlış olduğunu düşünü-
yorum. Yaşanacak olan bir deprem var. 
Başka bir deyişle zamanını şiddetini bil-
mesek de alarmlar çalıyor.  Burada asıl 
önemli olan, nasıl önlem alacağımız ko-
nusuna odaklanmak. Deprem, bir doğa 
olayı ve engellememiz veya zamanını 
ötelememiz mümkün değil; ancak nasıl 
önlem alacağız, zararlarını azaltmak için 
neler yapmalıyız, bunlara odaklanma-
mız gerekiyor. 

HKMO: Depremlerin yıkıcı etkilerini 
azaltmak için neler yapmalıyız?

H.Ö.: Tekrar tekrar söyleme gereği du-
yuyorum; bu bir doğa olayı ve önüne 
geçemiyoruz; ama zararlarını azalta-
biliriz. Bu konuda da herkesin üzerine 
düşen bir rol var. Toplumda bir bütün 
olarak belirli çabalar var; ama bunun 
tam olarak yeterli olmadığını ve daha 
kat edecek mesafelerimiz olduğunu 
düşünüyorum. Kentsel dönüşümlerle 
öncelikli yerler belirlenerek, bölgelere 
ivedi olarak yoğunlaşmak önemli. Bu-
güne kadar çok önemli ve yararlı kent-
sel dönüşüm uygulamaları yapıldı; ama  
özellikle İstanbul’da yapılanların daha 
planlı olarak bir bütün olarak ele alın-
ması gerektiğini düşünüyorum. Münfe-
rit bina bazında değil ada, ilçe bazında 
bu planlamaları yapıp bir bütün olarak 
deprem güvenli şehirler hedefine ulaş-
mamamız lazım. Hedefler çok önemli; 
ama burada bir tek kritik şey var, o da 
zaman. Yetkili mercilerin yapmış oldu-
ğu açıklamalar, bu hedef için 20 yıla 
ihtiyacımız olduğu yönünde; ümit edi-
yorum olası büyük depremler 20 yıl bizi 
bekler.

dosya

HKMO: Son olarak ne söylemek ister-
siniz?

H.Ö.: Daha önceden de belirttiğim gibi 
olabildiğince depreme hazırlıklı yaka-
lanmalı, dolayısıyla zararlarını azaltma 
yönünde elimizden gelen önlemleri 
almalıyız. Unutmamalıyız ki herkese 
düşen bir görev var. Depremle ilgili ka-
derci de olmamak lazım; çünkü insan, 
kaderini biraz da kendisi belirliyor. 
Umarım olası depremler biz hazır olana 
kadar bekler. Bekleme ihtimali var mı? 
Var; ama bu sırada bizim de o zamanı 
boşa geçirmememiz gerek. 
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Sadece bizim değil konuyla ilgili 
tüm akademisyenlerin, sivil 
toplum kuruluşlarının, uzmanların 
uyarılarına rağmen olası depremlere 
karşı yeterince hazırlıklı olmadığımız 
geçtiğimiz günlerde yaşanan 
olaylarla daha da net bir şekilde 
görüldü. Gelin defaatle yapılmasına 
rağmen bir türlü dikkate alınmayan 
uyarıların bazılarına birlikte bir göz 
gezdirelim:

İmar Affı

Ülkemizde, ilgili tüm uzmanların karşı 
çıktığı imar aflarının ilki 1948 yılında 
yapıldı. Mayıs 2018 itibarıyla 14. sü 
yapılan imar affıyla 13 milyon kaçak yapı 
için kayıt başvurusu yapıldı. Yapıların 
depreme dayanıklılığına ait mesuliyetin 
tamamen maliklere bırakılması ile tüm 
riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırıldı.

Yüzde 66’sı birinci ve ikinci derece 
deprem kuşağında olan ülkemizde, devlet 
eli ile ciddi tedbirler alınması gerekirken 
tam tersine kaçak yapılaşmalar ile bu 
sorumluluklar vatandaşın beyan ve 
sorumluluğuna bırakıldı.
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dosya

İstanbul Toplanma Alanları

1999 depreminin ardından İstanbul’da Afet 
Acil Eylemi Planı çerçevesinde 493 toplanma 
alanı belirlendi. Ancak bu toplanma alanlarının 
yarısından çoğu alışveriş merkezlerine ve 
gökdelenlere dönüşmüş durumda. 

Yıllardır kamunun parselleri imara açılıyor, 
üçüncü kişilere peşkeş çekiliyor, halkın can 
sağlığı ile oynanıyor. Ancak belediyenin 
el değiştirmesi ile 2020 yılında 39 ilçe 
belediyesinin afet sonrası “toplanma ve geçici 
barınma alanı” belirlenebildi. İstanbul’da 32 
milyon metrekarelik 859 adet yeni toplanma 
alanı belirlendi. 

Toplanma alanlarına http://sehirharitasi.
ibb.gov.tr linkinden ulaşılabilir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu 
güzel uygulamanın diğer belediyeler için de bir 
örnek olmasını temenni ediyoruz.

Kentsel Dönüşüm

Depreme dayanıklılığı yeterli 
seviyede olmayan binalar, bir 
an önce Devlet tarafından tespit 
edilmelidir. Bu binaların, rant 
ekseninden uzak bir şekilde 
üst ölçekli planlara uygun 
olarak dönüşümü sağlanmalı 
ya da depreme dayanıklı hale 
getirilmelidir. Bu süre zarfında 
sosyal devlet olmanın gerekliliği 
olan ‘‘Barınma Hakkı‘‘ tüm 
yurttaşlarımıza ücretsiz olarak 
sağlanmalıdır.

 

İmar Affı

06.06.2018 tarihinde Resmî 
Gazete`de yayımlanan “Yapı 
Kayıt Belgesi Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 
imar affı olarak da bilinen 
düzenlemeden yararlanan 
tüm yapıların depreme 
dayanıklılığı kamu tarafından 
kontrol edilmeli, yeterli 
şartları sağlamayan yapılar 
yıkılmalıdır.

CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi altyapıları derhal 
geliştirilmeli; acil durumlarda ilk ihtiyaç 
duyulacak sağlık, itfaiye ve arama kurtarma 
ekiplerinin merkezlerine anlık verilerin 
iletilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda 
halkın kullanabileceği mobil uygulamalarla 
deprem toplanma alanları, gıda ve diğer 
ihtiyaçlara olan ulaşım; akıllı sistemlerle 
anlık olarak hizmete sunulmalıdır.

Deprem Vergileri

17 Ağustos 1999 depreminin ardından, depremin 
sonucunda oluşan kayıpların ve hasarların 
giderilmesi amacıyla bir defaya mahsus alınmak 
için çıkartılan ve 21 yıldır alınmaya devam eden 
“Özel İletişim Vergisi”nden elde edilen bütçe, daha 
önce yayımladığımız önlemlerin uygulanması için 
harcanmalıdır.

Bugüne kadar, bu bütçeden yapılan amacı dışındaki 
harcamalar sorgulanmalı ve ilgililerden tahsil 
edilerek amacı için kullanımı sağlanmalıdır.

Çadır Kent

Depremin ardından oluşturulacak çadır-
prefabrik yaşam alanlarının temiz su, 
elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı 
çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı, 
yeterli sayıda konteyner hazır 
bulundurulmalıdır.
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Yüz Kuleler Şehri
Prag
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gezi

Yüz Kuleler Şehri’nde kendinizi; Charles Köprüsü,
Vltava Nehri’nin her iki tarafını kaplayan pitoresk binalar,

Arnavut kaldırımlı sokaklar, tepenin üstündeki Prag Kalesi ve
ünlü sınırlar içerisindeki Tarihi Kent Merkezi’nin görkeminde 

kaybetmeniz kolay. 
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nehriyle Avrupa’nın en romantik ve gü-
zel şehirlerinden biri.

Günün her dakikası devinimin devam 
ettiği şehirde, gezilmek için birçok 
mekân bulunuyor; ancak her noktasını 
görebilmek ve ruhunu hissedebilmek 
için Prag’ın yürüyerek gezilmesi gereki-
yor. Bu arada raylı sistemin her noktaya 
ulaştığı şehirde toplu taşıma gerçekten 
çok iyi çalışıyor.

Prag’da birçok restoran ve katılabile-
ceğiniz kültürel faaliyetler bulunuyor. 
Turistler operaların veya klasik müzik 
konserlerinin keyfini çıkarıyor veya ku-
lüplerde zaman geçiriyorlar. Hem öğ-
len hem de akşam yemekleri mantıklı 
ve rekabetçi fiyatlarda sunulurken arzu 
ederseniz yemeğinizin yanında ünlü 
Çek biralarını da tadabiliyorsunuz.

Kapitalizmle beraber şehre New York 
veya Londra’yı andıran alışveriş me-
kanları da gelmiş. Özellikle de gele-
neksel turist rotaları olan Eski Şehir 
Meydanı ve Kale’nin biraz ötesine ge-
çebilirseniz Prag’ın modern AVM’lerine 
ulaşabilirsiniz.

Prag’ı tatmanın en iyi yolu; parke taşı 
döşeli sokaklarda dolaşırken hemen her 
sokakta bulunan mükemmel mimariyi, 

Galerilere ve müzelere ilgi duy-
mayan, en isteksiz ve yorgun tu-
ristlerin bile ilgisini çekebilecek 

yerler vardır; işte Prag da bu az sayıda-
ki yerlerden birisi diyebiliriz. Savaştan 
hiçbir zarar görmeyen şehrin 1000 yıl-
lık tarihi, şehrin her köşesinde varlığını 
hissettiriyor.  

Orta Çağ’da Prag; 4. Charles’ın başkenti 
olarak önem kazanırken Kutsal Roma 
İmparatoru 4. Charles, Batı Avrupa’nın 
büyük bir bölümünü hakimiyeti altına 
almayı başarmış. 16. yüzyılın sonların-
da ve 17. yüzyılın başlarında ise Prag, 
Habsburg salonlarının mekânı ve 1918 
yılında yeni, bağımsız bir ülke olarak 
ortaya çıkan Çekoslovakya’nın başken-
ti olmuş. 1948 yılında komünist rejim, 
kontrolü ele alarak şehir yönetimini ele 
geçirmiş; ancak Prag merkezli ‘Kadife 
Devrim’ sonucunda komünist yöne-
ticiler görevden alınmış. 1992 yılında 
Slovaklar ve Çekler yollarını ayırmışlar 
ve Prag, yeni kurulan Çek Cumhuriye-
ti’nin (Çekya) başkenti olmuş.

Prag; Rönesans, Gotik ve Barok mima-
risindeki binaların sıralandığı şirin so-
kakları, eski şehir meydanının ihtişamlı 
havası, her yanı süsleyen heykelleri ve 
akşam kaleden yansıyan ışıkların al-
tında tekne gezintisi yapılabilen Vltava 

4. yüzyılda Kral IV. Karl 
tarafından yaptırılan Karl 

Köprüsü, Prag ile ilgili basılı ve 
dijital tanıtım çalışmalarında 

görsel olarak sıklıkla kullanılıyor

Prag’ın; Rönesans, Gotik ve 
Barok mimarisindeki binaların 
sıralandığı şirin sokakları, eski 

şehir meydanının ihtişamlı havası, 
her yanı süsleyen heykelleri 

ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
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yapıları ve kiliseleri gözlemlemek. Şeh-
rin M.Ö. 200 yıllarında Keltler tarafın-
dan kurulduğu biliniyor. Ziyaretçiler, 
Kutsal Roma İmparatorluğu zamanın-
dan komünist çağa kadar uzanan bir-
çok farklı manzara görebiliyorlar.

Prag’ın mimari dokusu; Gotik, Roman, 
Barok, Rönesans, Modern ve Yeni Sanat 
Akımı’ndan eşsiz örneklerle, kelimenin 
gerçek anlamıyla tüm ana Avrupa sanat 
dallarının örneklerine yer veriyor. Yapı-
ların her cephesi bir usta ressamın veya 
mimarın çalışmasını sergilemekte ve bu 
duvarların ardında Dvořák, Smetana ve 
Mozart gibi tanınmış Avrupalı müzisyen-
ler çalışmalarını yapmışlar. Bunlar arasın-
da ilk sırada kuşkusuz Orta Çağ’ın aris-
tokratik güç merkezi olan Prag Kalesi yer 
alıyor. Bir tepenin üzerinde bulunan kale, 
ziyaretçilere muhteşem şehir manzarala-
rı sunuyor. Kraliyet ailesinin yardımları 
sayesinde birçok zengin ve güçlü kişinin 
ilgisini çeken bir avlu yapılmış. Bu insan-
lar; çağın en iyi ustalarını ve sanatçılarını 
kullanarak yazlık saraylar ve lüks konak-
lar yaptırmak için servet harcamışlar. Bu-
rada papazlar da rol oynamış; ancak söz 
konusu olan koşullar biraz farklıymış: Bu 
zamanlarda Bohemya, kilise reformcula-
rı ve Katolik partizanların savaş alanıy-
mış. Sayısız kilise, katedral ve manastır 
bu çatışmanın derecesini ve nihayetinde 

gezi

Katoliklerin zaferini gösterir nitelikte. İşte 
bu yüzden Prag ‘100 Kuleli Şehir’ olarak 
adlandırılıyor. Bu inşaat ve yeninden ya-
pılandırma süreçleri, Avrupa’nın en etki-
leyici şehir siluetlerinden birisinin ortaya 
çıkmasını sağlamış.

Şehrin en ünlü köprüsü olan Charles 
Köprüsü (Karluv Most) ise Prag’ın en 
çok fotoğraflanan gezi durağı ve kentin 
simgesi konumunda. Prag’ın en iyi bili-
nen yerlerinden 600 yıllık Karl Köprü-
sü (Charles Bridge), Vltava nehrinin iki 
yakasındaki Prag Old Town ve Lesser 
Town’ı birbirine bağlıyor. 14. yüzyılda 
Kral IV. Karl tarafından yaptırılan Karl 
Köprüsü, Prag ile ilgili basılı ve dijital 
tanıtım çalışmalarında görsel olarak 
sıklıkla kullanılıyor. Köprü, 1600’lerden 
1800’lü yıllara kadar Katoliklerin heykel 
merakı nedeniyle çok sayıda görkemli 
heykelle donatılmış. Heykellerden biri 
de o dönemde Osmanlı’ya karşı duyu-
lan korkuyu simgeliyormuş; heykelde, 
tespih çeken Osmanlı gardiyanı neşeli 
bir şekilde zindan kapısında beklerken 
üç aziz zindandaki Hristiyan esirleri 
kurtarmaya çalışıyor görünümünde. 
Trafiğe kapalı olan Karl Köprüsü, gü-
nün her saatinde çok kalabalık. Burada 
yürüyüş yapmanın ve Vltava Nehri’nin 
göz alıcı manzarasını izlemenin keyfi 
ise bambaşka.

Gemi Kazası Binası adlı bu yapı 
ülkenin de en yüksek binası.
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Mala Strana bölgesinde yer alıyor. Old 
Town’dan Kral Köprüsü’ne doğru iler-
lediğinizde yol bitmeden sol tarafta 
merdivenler bulunuyor ve merdiven-
lerden aşağıya doğru indikten sonra sağ 
tarafa doğru ilerlediğinizde üzerindeki 
grafiti ve çizimlerle ünlü olan John Len-
non Duvarı’nı görüyorsunuz. 80’li yılla-
ra kadar gayet sıradan bir duvarken 08 
Aralık 1980’de John Lennon’ın öldürül-
mesinin ardından duvara yapılan port-
resi ve Beatles’ın şarkı sözlerinin gra-
fitisinin yapılması her şeyin başlangıcı 
olmuş. Özellikle gençlerin ve üniversi-
te öğrencilerinin dikkatini çekerek çok 
kısa sürede duvarının her yeri çeşitli 
çizimlerle, yazılarla dolmaya başlamış.

Prag’a gidenlerin görmeden dönmedik-
leri yerlerden biri de Astronomik Saat, 
şehrin kalbindeki Eski Şehir Meyda-
nı’nda yer alıyor. Vltava Nehri üzerin-
deki etkileyici kentin tarihi meydanına 
geldiğinizde Astronomik Saat’in çan 
sesini dinlerken bu kadar eski bir me-
kanizmanın hala nasıl çalışabildiğine 
hayret ediyorsunuz. 1410 yılında inşa 
edilen saat, dünyanın en eski üçüncü 

Yüz Kuleler Şehri’nde kendinizi; Char-
les Köprüsü, Vltava Nehri’nin her iki 
tarafını kaplayan pitoresk binalar, Ar-
navut kaldırımlı sokaklar, tepenin üs-
tündeki Prag Kalesi ve ünlü sınırlar 
içerisindeki Tarihi Kent Merkezi’nin 
görkeminde kaybetmek kolay. An-
cak biraz daha yakından baktığınızda 
Prag’ın en ünlü edebi oğlu Franz Kaf-
ka’nın sonsuz izlerini buluyorsunuz. 
Tüm karanlık köşeleri, dar sokakları, 
tarihi ve geniş meydanları ile Prag her 
zaman Franz Kafka’nın şehri olmuştur. 
1883 yılında Prag’daki orta sınıf bir Ya-
hudi ailesinin çocuğu olarak doğan, Bo-
hemya Krallığı’nın ve Avusturya-Ma-
caristan İmparatorluğu’nun bir parçası 
olan Kafka’nın kırılgan ruhu ile bu kent 
birbirini tamamlıyor. Neredeyse tüm 
yaşamını Prag’da geçiren Kafka’nın 
yaşadığı ve çalıştığı yerleri bulmak zor 
değil, yalnızca nereye bakacağınızı bil-
meniz gerekiyor.

Şehrin mimarisi içinde kaybolurken, 
biraz daha arka sokaklara gittiğiniz-
de en güzel duraklardan bir tanesi de 
John Lennon Duvarı. Duvar, Prag’ın 

Şehrin en güzel
duraklarından bir tanesi de

John Lennon Duvarı.

Kafka Heykeli

103
Harita Bülteni 86

çeviremediğiniz yerler vardır ya Prag 
sanırım öyle bir yer. İlk Avrupa seyaha-
ti için en uygun duraklardan, Euro ile 
mücadele ederken seyahatte bütçenizi 
yormayacak en hesaplı şehirlerden. Bir 
de sonbahar ona çok yakışıyor. 

Gecesi ve gündüzü ayrı güzel Prag’ı 
keşfetmek için daha fazla beklemeyin. 
Bu mistik şehirde yapılacaklar bitmez 
çünkü. Siz en iyisi imkânınız varsa haf-
ta sonu tatilinizi cuma günü ile birleş-
tirin. Alın biletinizi, planlarınızı yapın. 
Kimse gelmiyorsa bile, sırt çantanızı 
alın ve bir başınıza yola koyulun.

Bir başka rotada görüşmek dileğiyle…

saati ve çalışır durumda olan en eski 
saati olma özelliğini taşırken Ay’ın ve 
Güneş’in mevcut zaman dilimine göre 
dünya etrafındaki konumunu gösteri-
yor. 12 saat dilimiyle birlikte 12 burcun 
sembollerini de taşıyan Astronomik Sa-
at’in asıl adı ise Orloj. Her saat başında 
birçok kişi Astronomik Saat’in altında, 
saat üzerinde yer alan dört figürün ha-
reket edişini izlemek üzere toplanıyor. 
Bugüne kadar ayakta duran ve her yıl 
milyonlarca turist çeken saati inşa et-
mek için iki deha güçlerini birleştirmiş; 
saat yapımcısı Mikulas Kadan ve Char-
les Üniversitesi matematik profesörü 
Jan Sindel. Saate 1490 yılında gotik hey-
keller ve takvim kadranı, 1787 yılında 
ise havari figürleri eklenmiş.

Bir yazıya sığamayacak kadar derin bir 
tarih ve mimari dokuya sahip bu şehir, 
Avrupa’da ziyaret edilebilecek en güzel 
ve çekici yerlerden birisi. Şehrin fark-
lı grupların farklı isteklerini karşılama 
potansiyeli de Prag’ın zengin hazinesi-
nin en büyük kanıtı diyebiliriz. Seneler-
dir gitmek istediğiniz, yanından yöre-
sinden geçip lakin bir türlü rotayı oraya 

gezi

Prag, Avrupa’da ziyaret 
edilebilecek en güzel ve çekici 

yerlerden birisi.
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Mekansal büyük veri, yapay 
zekâ algoritmaları, akıllı şehir 
tasarımları gibi mekansal bil-

gi sektörünün doğrudan ilişkili olduğu 
konular; teknik uzmanlığın toplumsal 
etmenlerle birlikte ele alınmasını gerek-
tirmektedir. Başka bir deyişle; mekansal 
bilgi sektörü, yalnızca teknik bir alan 
değil içinde hukuksal, etik, politik ve 

Mekansal bilgi sektörü, 

yalnızca teknik bir alan 

değil içinde hukuksal, etik, 

politik ve ekonomik boyutlar 

da barındıran çok yönlü 

bir disiplindir. Dolayısıyla, 

sektörün karşılaştığı ve 

karşılaşması olası sorunlar 

yalnızca teknik uzmanlık ile 

sosyal dünyanın birlikte ele 

alınması halinde çözümlenebilir. 

ekonomik boyutlar da barındıran çok 
yönlü bir disiplindir. Dolayısıyla, sektö-
rün karşılaştığı ve karşılaşması olası so-
runlar yalnızca teknik uzmanlık ile sosyal 
dünyanın birlikte ele alınması halinde çö-
zümlenebilir. 

Mekansal bilgi sektöründe karşılaşılan 
sorunlar, sektördeki çalışanların kendi 
disiplinlerinin dışında da düşünmele-
rini gerektirmektedir. Bu sorunlardan 
bazıları şöyle sıralanabilir: (i) Teknik 

Tüm Yönleri ile

Mekansal Bilgi Sektöründe Sosyal Dönüşümler

Mehmet Eroğlu¹, Caner Güney², Çiğdem Göksel²
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ²İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi.
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Türkiye’de mekansal bilgi 

sektöründeki paydaşlar veriye 

ulaşmakta, sahip oldukları veriyi 

güvenli şekilde paylaşmakta ya 

da paylaştıkları verinin nereye 

gittiğini takip etmekte güçlük 

yaşamaktadırlar. Açık veri 

modeli, bu sorunların çözümü 

için önemli bir mihenk taşıdır. 

şartnamelerin eksik ve/veya yetersiz 
hazırlanması sonucunda iş henüz de-
vam ederken mevcut paketin karşılaya-
mayacağı yeni iş yüklerinin çıkması ve 
bu durumun hem yükleniciyi hem de 
çalışanları zor durumda bırakması (ek 
çalışma saatleri, tatil günlerinde mesai, 
iş yerinde yoğun baskı gibi); (ii) Coğra-
fi Bilgi Sistemleri (CBS) disiplini içeri-
sinde birim fiyat tanımının olmaması; 
(iii) “CBS uzmanı” ve “CBS operatörü” 
gibi kavramlar çerçevesinde mesleki 
yeterlilik sistemine ilişkin süregelen 
tartışmalar; (iv) büyük zaman, emek 
ve ekonomik yatırım yapılarak gerçek-
leştirilmeye çalışılan ulusal ölçekli CBS 
tabanlı projelerin etkin olarak kullanıla-
maması. 

CBS sektörünün Türkiye’de yaygınlaş-
maya başladığı 1990’lı yılların başından 
itibaren bu sorunların ve benzer başka 
sorunların çözümüne ilişkin girişimle-

rin yetersiz kaldığı gözlemlenmek-
tedir. Mekansal bilgi sektörü, bu 

sorunlara çözüm üretmek için 
öncelikle yaşanılan 

problemlerin teknik alanla sınırlı olma-
dığını, bu sorunların altında yatan bazı 
hukuki, kültürel ve etik dinamikler ol-
duğunu anlamalıdır. Bu yazıda, mekan-
sal bilgi sektörü için gerekli görülen bu 
farkındalık ve dönüşüm süreci ‘mekan-
sal bilgi sektöründe sosyal dönüşümler’ 
olarak ele alınmaktadır. Sosyal dönüşü-
mün amacı, mekansal bilgi sektörünün 
toplumun bütün kesimleriyle diyalog 
halinde çok disiplinli bir çalışma alanı 
haline gelmesini sağlamaktır. Sosyal 
dönüşümün gerçekleşmesi için dört 
farklı model (sosyal model, veri payla-
şım modeli, değer modeli ve eğitim mo-
deli) önerilmektedir. 

Sosyal Model

Sosyal model ile ülkemizde yalnızca 
mekansal bilgi sektöründe değil her 
alanda sıklıkla karşılaştığımız, tek taraf-
lı ve kapsayıcı olmayan “yukarıdan aşa-
ğı politika üretme (top-down policies)” 
ve “problemlerin çoklu aktörler yerine 
ikili aktörlerle çözülmeye çalışılması” 
pratikleri yerine disiplinler ve farklı 
paydaşlar arasında demokratik diyalo-
ga dayalı bir model önerilmektedir. 7 
Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ya da Kanal İstanbul Projesi tek bir 
merkezden hareketle yukarıdan aşağı 
politika üretmeye örnek olarak göste-
rilebilir. Bununla beraber, günümüz 
dünyasının karşılaştığı problemler tek 

bir merkez ya da disiplin tarafından 
çözülemeyecek kadar karmaşık-

tır. Mekansal bilgi sektörü de 
yaklaşımını teknik ve sosyal 
disiplinlerin bir araya geldi-
ği, karşılıklı fikir alışverişine 
dayalı bütüncül bir temele 
yerleştirmelidir. Böylesi bir 
mekansal bilgi sektörü; tek 

bir disiplin ile düşünmeyen, 
disiplinler arası yaklaşımların 

sergilendiği bir yapıdır. Kapsayıcı 
bir örgütlülüğe sahip olacak olan bu 
yapıda, hiç kimse kendisini bu yapının 
dışında hissetmeyecek, daha da önem-
lisi hiç kimse kendisini bu yapının en 
üstüne yerleştirip bir hiyerarşi yarat-
mayacaktır. 

teknoloji
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Veri Modeli

Türkiye’de mekansal bilgi sektöründe-
ki paydaşlar veriye ulaşmakta, sahip 
oldukları veriyi güvenli şekilde paylaş-
makta ya da paylaştıkları verinin nereye 
gittiğini takip etmekte güçlük yaşamak-
tadırlar. Açık veri modeli, bu sorunların 
çözümü için önemli bir mihenk taşıdır. 

Verinin açık bir şekilde paylaşılması, 
farklı aktörlerin veriden yararlanabil-
mesine ve veriye katkı sağlayabilmesine 
olanak sağlayacaktır. Ancak bu hususta 
verinin teknik yapısıyla beraber dikkat 
edilmesi gereken bazı sosyal konular da 
bulunmaktadır. Örneğin; açık veri üze-



veri olmadan bir mekansal bilgi sektörü 
tahayyül etmek imkânsız hale gelmiş-
tir. Böylesi bir durumda mekânsal bil-
gi sektörü; kimlerden veri aldığını, bu 
verileri nasıl aldığını, ürettiği verileri 
kimlerle paylaştığını ve bu veri payla-
şım süreçlerinden kimlerin yarar sağla-
dığını tekrar düşünmelidir.

Eğitim Modeli

Mekansal bilgi sektöründe sosyal bir 
dönüşümün gerçekleşmesi için, bu sü-
rece yön verebilecek insanların yetiş-
mesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz ki 
bu ancak eğitim ile mümkün olacaktır. 
Eğitimde yapılması gerekli görülen 
değişikliklerin esas amacı, mekansal 
bilgi sektöründe çalışanların ‘daha sos-
yal’ bireyler olarak yetiştirilmeleridir. 
Dolayısıyla mekansal bilgi sektörü ça-
lışanlarının, teknik eğitimin yanı sıra 
çalıştıkları konunun politik, ekonomik, 
kültürel, etik yönlerini de anlamaya 
yönelik çalışmalarda bulunması sağlan-
malıdır. Böylece teknik bilginin üzerine 
‘değer’ kavramını da ekleyebilecek olan 
mekansal bilgi sektörü çalışanları, dün-
yayı yorumlamada önemli bir adım at-
mış olacaklardır. 

Harita Bülteni

rinde o kadar fazla kişi çalışmaktadır 
ki olası bir hata ya da yasa dışı eylem 
durumunda sorumluyu tespit etmek 
mümkün olmayabilir. Buna karşılık 
kimi düşünürler de açık kaynak kodlu 
yazılımlarda birçok kişinin çalışması-
nın geliştiricilerin birbirlerinin çalışma-
sını denetlemesine imkân sağlayacağını 
iddia etmektedirler. 

Bu örnek bize açık kaynak kodlar üze-
rinde çalışmanın ve düşünmenin yal-
nızca mühendis gözüyle çözülebilecek 

bir konu olmadığını göstermektedir. 

Değer Modeli 

Değer modeli ile mekansal 
bilgi sektöründe üretilen 
verilerin kimler tarafından 
kullanıldığı, geliştirildiği 
ve bu değerden kimin fay-
da sağladığı sorgulanmak-
tadır. Böylece, üretilen ve-

rilerin özel mülkiyet mi yoksa 
kamu malı mı olduğu ve hangi 

yoldan gidilirse bu verilerden daha 
büyük toplumsal faydalar üretilebile-
ceği araştırılmaktadır. Mekânsal bilgi 
sektörünün her geçen gün veriyle olan 
ilişkisi artmış ve günümüzde büyük 

Bu iletişimin başlatılması 
için Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının 

(HKMO) bütün paydaşların 
demokratik olarak söz 

sahibi olduğu bir çalıştay 
düzenlemesi oldukça

etkili olacaktır.
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Bilişsel Özgürlüğe Nasıl Kavuşuruz?

Yukarıda verilen dört model bize me-
kansal bilgi sektörünün çok disiplin-
li ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele 
alınmadığı sürece sorunların her zaman 
devam edeceğini göstermektedir. Dola-
yısıyla 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kong-
resi’nin de sloganı olan “Bilişsel Özgür-
lük” kavramını yalnız teknik konularla 
sınırlı kabul etmek, eksik ve zayıf bir 
bakış açısı olacaktır.

Bilişsel özgürlük, günümüz büyük veri 
dünyasında doğru ve güvenilir bilgiyi 
tespit edebilecek ve ondan değer yara-
tabilecek kapasitede olmayı gerektir-
mektedir. Bu kapasiteye ulaşmak için 
teknik bilgilerin sosyal konularla bir 
arada değerlendirilmesi kaçınılmazdır. 
Özellikle CBS temelli geliştirilecek olan 
“Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal projele-
ri, yapay zekanın gelişimi ve işsizlik so-
runu, büyük verinin mülkiyetinin kime 
ait olacağı ya da yapay zekâ algoritma-
sının yasal sorumluluğu gibi konular 
tek bir disiplin, başka bir deyişle tek bir 
bakış açısıyla ele alınamayacak kadar 
çok boyutludur. Bu sebeple, mekânsal 
bilgi sektöründe bu dört modelin birbi-
riyle ilişkisiyle sağlanabilecek bir sosyal 

dönüşüm, sektörün gelişmesi için bü-
yük önem arz etmektedir.

Dünya, disiplinleri geride bırakacak 
yönde bir değişim içindedir. Disiplinler 
arası sınırlar tamamen kalkmasa bile 
artık belirginliğini kaybetmeye ve kar-
şılıklı geçişlere müsaade etmeye başla-
mıştır. Mekansal bilgi sektörü de diğer 
bütün disiplinler gibi bu dönüşümün 
bir parçasıdır. Mekansal bilgi sektörü-
nün üzerine düşen sorumluluk, müm-
kün olan en kısa sürede bahsi geçen çok 
disiplinli diyalogların önemli bir parça-
sı haline gelmeyi başarmaktır. 

Ne Yapmalıyız?

Son olarak, mekansal bilgi sektörünü 
sosyal konuları da kapsayan çok disip-
linli ve bütüncül bir çalışma alanı haline 
getirmek için bazı önerilerde bulunmak 
gerek: 

Öncelikle mekânsal bilgi sektöründe 
çalışan teknik uzmanların, hukukçular-
la, sosyologlarla, felsefecilerle, meslek 
odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
öğrenci birlikleriyle, kısacası toplumun 
bütün kesimleriyle iletişim halinde ol-
maları gerekmektedir. Bu iletişimin 

başlatılması için Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının (HKMO) bü-
tün paydaşların demokratik olarak söz 
sahibi olduğu bir çalıştay düzenlemesi 
oldukça etkili olacaktır. Böylece pay-
daşların karşılıklı olarak sorunlarını, 
beklentilerini, motivasyonlarını, dünya 
görüşlerini paylaştıkları bir ortam yara-
tılabilecektir.  

HKMO içerisinde mekansal bilgi sek-
törünün sosyal yönlerinin araştırıldığı, 
diğer teknik komisyonlara benzer bir 
komisyon kurulması da bu çalışmala-
rın kurumsallaşması adına önemlidir. 
Bu hususta kurulabilecek bir komis-
yon teknik uzmanlık ile sosyal dünya-
nın birlikte ele alınmasına ve sektörün 
sosyal boyutlarına ilişkin farkındalık 
yaratılmasına katkı sağlayacaktır.  Bu 
komisyon, yapacağı çalışmaları bir 
sonraki adımda TMMOB üst çatısına 
taşıyarak diğer demokratik kitle örgüt-
lerinin de benzer çalışmalar yapmasına 
öncülük etmelidir.

Not: HKMO olarak yazarların bu öne-
risini olumlu buluyor ve hayata geçi-
rilmesi için gerekli çalışmaları başla-
tacağımızı siz değerli okurlarımızın 
bilgilerine sunuyoruz.
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İlk Modern Dünya Haritasını Çizdi

Venedikli Bir Keşiş: Fra Mauro
Haritalar; yıllarca denizcilere, 

devlet adamlarına, gezginlere, 

tüccarlara ve şu an aklımıza 

gelmeyen yüzlerce meslek 

grubuna hizmet etmiştir. Her 

ne kadar günümüzde yerini 

yavaş yavaş uygulamalara 

bıraksa da haritalar, her zaman 

insanlık tarihinin önemli bir 

parçası olacaktır.

1450’de Venedikli bir keşiş olan Fra 
Mauro, kartografi uzmanlarının 
dediğine göre bilinen “ilk modern 

dünya haritası”nı yaratmış olabilir. Fra 
Mauro, 1400 yılı civarlarında doğar. 
Gençliğinde bir tüccar ve asker olarak 
seyahat eder ve Orta Doğu’yu da tanıma 
imkânı bulur. 1409 yılındaki St. Michael 
Manastırı’nın kayıtlarında da adı geçer. 
Manastırın yatılı bir üyesi ve haritacı ola-
rak görev yapmaya başlar. Manastır ka-
yıtlarında asıl işinin manastırın kira tah-
silatlarını toplamak olduğu geçer; fakat 
1450 yılından sonra Dünya haritası çizen 
biri olarak bahsedilir. Dini inancından 
dolayı seyahat etme özgürlüğü bulama-

masına rağmen denizaşırı keşiflerden 
dönen tüccarlarla istişare etme imkânı 
bulur. 1450 yılında kendi zamanına ka-
dar en doğru harita olarak bilinen Fra 
Mauro Haritası’nı çizer. Harita üzerinde 
kendi zamanının coğrafi bilgisini yansı-
tan yorumları da bulunur.

Harita sıra dışıdır; ancak Mauro’nun 
portolan haritalarına çok benzer. Hari-
ta, dönemin Müslüman haritaları gibi 
güneyi üstte gösterir ve kuzeyi üstte 
gösteren Batlamyus Haritası’ndan ay-
rılır. Mauro, Batlamyus Haritası’nın 
varlığından haberdardır ve bunun 
Dünya’yı tanımlamak için yetersizliğin-

den bahseder. Bu haritada birçok yerin 
bilinmeyen topraklar (terra incognita) 
olarak tanımlandığını, bu dönem bura-
ların keşfedilmemiş olduğunu aktarır. 
Ayrıca Batlamyus Haritası’nda Ku-
düs’ün merkez olarak alındığını, bu-
nun enlem olarak doğru olsa da boylam 
olarak biraz batıda olduğunu, bunun 
da Avrupa’nın nüfus yoğunluğu düşü-
nüldüğünde kabul edilebilir olduğunu 
belirtir. Rahip Mauro, Dünya’yı bir küre 
olarak kurgular; ancak Dünya’nın bü-
yüklüğüne dair bilgiye sahip değildir. 
Haritada yerleşim yerlerinin resmedil-
mesi de ilginç ve önemli bir özelliktir. 
Kaleler ve şehirler, büyüklüklerine ve 
önemlerine göre burçlarla veya duvar-
larla çevrilerek resmedilmiştir.

Haritada Afrika kıtası büyük ölçüde 
doğru resmedilmiştir. Mauro, yazdığı 
yazıda; Afrika kıtasının en güney kıs-
mına -Daib Burnu olarak adlandırdı-
ğı yere- 1420 yılında bir geminin Hint 
Okyanusu’ndan gelerek Diab Burnu 
açıklarındaki Erkek ve Kadın Adala-
rı’na doğru seyahat ettiğini belirtir. 
Buna göre; gemi 40 gün güney batı is-
tikametinde ilerlemiş ve hiçbir kara 
parçasına rastlamamıştır. Seyahat eden 
kişilere göre rüzgâr ve su durumu mü-

bilim
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saade ettiğince 2000 deniz mili ilerle-
miş, daha sonra tekrar Diab Burnu’na 
dönmüştür. Dönüş yolculuğu 70 gün 
sürmüştür. Mauro, daha sonra bu ge-
mileri açıklamaya başlar ve dört ya da 
beş mendirekli olduklarını ve dönemin 
Avrupalı gemilerinden çok daha büyük 
olduğunu belirtir. Gemiler; pusulasız 
seyahat edebilmektedir, bunu mürette-
batın içinde bulunan astronomlar saye-
sinde gerçekleştirebilmektedirler. Ra-
hip Mauro, bu bilgileri seyahate katılan 
güvenilir bir kişiden aldığını ekler. Bu 
kişinin o dönemde Kalküta’da bulunan 
Venedikli kâşif Niccolò de’ Conti olması 
kuvvetle muhtemeldir.

Ayrıca bu harita, yaşının ötesinde ne-
denlerden ötürü de ilginçtir. Brain Pic-
kings’den Maria Popova’nın yazdığına 
göre bu küresel tasvir; 1450-1800 yılları 
arasında haritaların altın çağını yaşadığı 
dönemde yapılır. Bu yıllarda haritalar, 
sadece deniz yolculuklarında kullanılan 
bir araç olmanın ötesinde ayrıca birer sa-
nat eseri olarak algılanır. Bir sanat yapıtı 
olarak görülen bu haritalar, bir tür kültü-
rel ve sosyal statü sembolüdür.

Başka bir deyişle, bu antik haritalar bir tür 
propaganda aracı olarak kullanılır (kimi-

leri hala böyle kullanıldığını savunuyor). 
İngiliz Kütüphanesi’nin kartografi küra-
törleri Peter Barber ve Tom Harper, bu 
eserlerden “Harikulade Haritalar: Güç, 
Propaganda ve Sanat” adında bir kolek-
siyon yaratır. Küratörler, bu antik harita-
ların sadece deniz yolculuklarında kul-
lanılmadığını şu sözlerle savunur: “[Fra 
Mauro’nun Dünya Haritası] Güney’i 
gösteriyor; çünkü 15. yüzyıl pusulaları 
Güney’i gösterirdi. Harita, Portekizlilerin 
Afrika’da keşfettiği şeyleri göstermekle 
kalmıyor; ayrıca orta çağa ait ve klasik 
kaynakların da otoritesini sorguluyor. 
Venedik’te sergilenmesi planlanan harita, 
Marco Polo’nun üstün başarıları üzerin-
de duruyor. Ayrıca İngiliz Doğu Hindis-
tan Şirketi’nin bu haritayı sipariş etmesi; 
İngilizlerin Portekiz İmparatorluğu’nun 
varisi olduklarını ima ediyor.”

Haritayla ilgili daha ayrıntılı 
bilgi edinmek isteyenlerin 

İngiliz Kütüphanesi’nin 
sunduğu bu siteye bakmasını 

ayrıca tavsiye ederiz. 

Bu yıllarda haritalar, sadece deniz 
yolculuklarında kullanılan bir araç 
olmanın ötesinde ayrıca birer sanat 
eseri olarak algılanır.

Fra Mauro Haritası veya Rahip Mauro 
Haritası; parşomen üzerine düzlemkü-
re şeklinde çizilen harita yaklaşık iki 
metre çapında ve ağaç çerçevelidir. Ha-
ritanın bir kopyası Rahip Mauro ve yar-
dımcısı denizci-haritacı Andrea Bianco 
tarafından Portekiz Kralı V. Alfonso 
için yapılmıştır. Çizilen harita 24 Nisan 
1459 tarihinde tamamlanarak Portekiz’e 
gönderilmiş; ancak harita günümüze 
kadar gelmemiştir. 

Harita, Venedik açıklarındaki Murano 
Adası’ndaki Isola kentinde San Michel 
Manastırı’nda bulunmuştur ve şu anda 
Venedik’deki Correr Müzesi’nde sergi-
lenmektedir.

Bir başka yazımızda görüşmek üzere 
bol bilimli günler…



2020 Avrupa Yılın Haritacısı
yapılan akınlara katılır. Osmanlı dev-
letinin görevlendirmesi ile amcasıyla 
birlikte, 1486’da Endülüs’teki son Müs-
lüman şehri olan Gırnata ’da katliama 
uğrayan Müslümanları İspanya’dan 
Kuzey Afrika’ya taşırlar. Sonrasında 
Batı Akdeniz kıyılarında ve çeşitli ada-
larda korsanlık yapar, Cezayir, Tunus 
ve Bona limanlarında kalırlar ve Piri 
Reis, bulundukları yerlerin ve bölgede-
ki adaların fiziki bilgilerini ve kimlere 
ait olduğunu da not alır ve sonraki ça-
lışmalarında kullanır. 

1494’te Piri Reis ve amcası, Osmanlı do-
nanmasına katılır ve Piri Reis, Venedik 
donanmasına karşı girişilen mücadele-
de gemi komutanı olarak görev alır ve 
ilk kez savaş kaptanı olur. 1495-1510 
yıllarında İnebahtı Sancağı, Moton, Ko-

Piri Reis

2020 yılında, Avrupa`da CLGE 

ve bağlı meslek örgütlerinin 

yapacakları etkinliklerde 

yılın haritacısı olarak Ünlü 

Türk Denizci ve Haritacı Piri 

Reis anılacak. Peki, Piri Reis 

kimdir, haritacılıkta neden bu 

kadar önemlidir?

Harita Bülteni

Asıl adı Muhiddin Piri olan Piri 
Reis’in doğum tarihi kesin ol-
masa da 1465-1470 yılları ara-

sında Gelibolu’da doğduğu bilinir. Dö-
nemin ünlü denizcilerinden olan amcası 
Kemal Reis’in yanında denizciliği öğ-
renen Piri Reis, denizciliğinin yanı sıra 
haritacılıktaki çalışmaları ile de önemli 
bir yerdedir. 

O dönemlerin bir geleneği olarak Piri 
Reis ve amcası Kemal Reis, uzun yıl-
lar Akdeniz’de korsanlık yapar; Sicilya, 
Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına 
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2013 yılında 500. yılı kutlanan Piri Reis 
Haritası’nın en önemli özelliği; Piri Re-
is’in gittiği yerlerden edindiği, savaşlar-
dan ganimet olarak topladığı haritaları 
titiz çalışmalarla analiz ederek bir araya 
getirmesi ile meydana gelmiş olmasıdır. 
Piri Reis, Kolomb’un 1498 tarihli meş-
hur kayıp haritasını da çalışmalarında 
kullanır. Bu harita; 1501’de Piri Reis’in 
amcası Kemal Reis’in kumandasında, 
Valencia açıklarında İspanyollara karşı 
yapılan büyük deniz savaşını kazanma-
larının ardından savaş ganimeti olarak 
ele geçer. Yani Piri Reis’in Dünya Ha-
ritası’nı tek başına çizdiği savı, bilinen 
yanlışlardan biridir. Piri Reis, çeşitli 
ölçeklerdeki haritaları tek ölçeğe indire-
rek birbirlerinin eksik taraflarını diğer-
leriyle tamamlar ve şekillerin yanı sıra 
çizilen yerlerin özelliklerini, ne zaman 
kim tarafından keşfedildiğini ve kim-
lerden faydalandığını da ekler. 

Piri Reis, denizcilik alanındaki çalış-
malarının yanı sıra haritacılık alanında 
yaptığı önemli çalışmalarla halen adın-
dan söz ettirmektedir. Bu başarının bir 
neticesi olarak 2013 yılı, Dünya Hari-
tası’nın 500. yılı vesilesiyle UNESCO 
tarafından “Piri Reis Yılı” ilan edilir. 
Odamızın ülkemiz adına üyesi ve tem-
silcisi olduğu Avrupa Harita Mühen-
disleri Konseyi (CLGE) toplantılarında 
Piri Reis`i Avrupa’da Yılın Haritacısı 
olarak aday göstermesi üzerine, yapılan 
oylama sonucunda “2020 yılı Avrupa`-
da Yılın Haritacısı” olarak Piri Reis seçi-
lir. Bu vesileyle 2020 yılında, Avrupa`da 
CLGE ve bağlı meslek örgütlerinin ya-
pacakları etkinliklerde yılın haritacısı 
olarak Piri Reis anılmaktadır. 

Girişimlerimiz neticesinde “2020 Avru-
pa Yılın Haritacısı Piri Reis”i takdim et-
menin gururunu yaşarken mesleğimiz 
için önemli bir isim olan Piri Reis’i say-
gıyla anıyoruz. 

ron, Navarin, Midilli, Rodos gibi deniz 
seferlerinde görev alır ve bu seyirler 
sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı 
olayları, daha sonra “Kitab-ı Bahriye” 
adıyla dünya denizciliğinin de ilk kı-
lavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak 
olan kitabının taslağı olarak kaydeder. 

1511’de Gelibolu’ya dönerek “Dünya 
Haritası”nı hazırlamaya başlar. Atlas 
Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika’nın 
batısı ile yeni dünya Amerika’nın doğu 
kıyılarını kapsayan üçte birlik parça, 
bu haritanın elde bulunan bölümüdür. 
1513 tarihli bu haritayı dünya ölçeğinde 
önemli kılan ise Kristof Kolomb’un hala 
bulunamamış olan Amerika haritasın-
daki bilgileri içeriyor olmasıdır.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nde 
Osmanlı donanmasında görev alan Piri 
Reis, bu dönemde de Nil Nehri kıyı-
larının haritasını çizme imkânı bulur 
ve haritadaki yerler hakkında tarihi ve 
coğrafi bilgiler de verir. 

İskenderiye’nin ele geçirilmesindeki 
başarılarından dolayı Yavuz Sultan Se-
lim’le bizzat tanışma imkânı bulan Piri 
Reis, çizdiği dünya haritasını padişa-
ha sunar. Padişahın dünya haritasına 
baktığı ve “Dünya ne kadar küçük...” 

dediği, sonra da haritayı ikiye bölüp ve 
“Biz doğu tarafını elimizde tutacağız.” 
dediği rivayet olunur. Padişahın attığı 
haritanın diğer yarısı 1929’da bulunur. 

Mısır Seferi’nden sonra yeniden Gelibo-
lu’ya dönen Piri Reis, derlediği denizci-
lik notlarını Kitab-ı Bahriye’de bir araya 
getirir. Sadrazam Pargalı İbrahim Pa-
şa’nın Mısır’a gidişinde ona eşlik eder 
ve sadrazama Kitab-ı Bahriye ile ilgili 
bilgiler verir, sadrazam aracılığıyla bu 
kitap 1526’da Kanuni’ye takdim edilir. 

1528’de ilkinden daha ayrıntılı ikinci 
Dünya Haritası’nı çizer, bugün elimiz-
de olan Kuzey Amerika haritası da bu 
haritanın bir parçasıdır. Bu harita, Top-
kapı Sarayı Kütüphanesi Hazine Kitap-
lığı’nda yer almaktadır.  

1552 yılında çıktığı ikinci Mısır Sefe-
ri’nin son durağı olan Basra’da, tami-
re ve dinlenmeye muhtaç donanmayı 
bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mı-
sır’a döndüğü için burada hapsedilir. 
Donanmayı Basra’da bırakması, Basra 
Valisi Kubat Paşa’ya ganimetten istedi-
ği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi 
Mehmet Paşa’nın politik hırsı yüzün-
den 1554’te hizmette kusurla suçlanır 
ve yaşı 80’nin üzerinde olan Piri Reis 
idam edilir.

özgür bilim
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Moda atölyelerinin, profesyonel stüdyoların, 

gazete ofislerinin,  işletmelerin, dükkânların, 

kafelerin  yer aldığı ve sosyal alan ile 

kamusal alanları bir araya getiren Galleri 

Umberto I, içerisinde bir de küçük tiyatro 

salonu bulundurmasıyla bir farklılığa daha 

imza atar.  

Galleria Umberto I

Sanat mı Kapitalizm için, Kapitalizm mi Sanat için?
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kültür sanat

103
Harita Bülteni97



Alışveriş merkezleri günümüzde; 
büyük kentlerde, genellikle ula-
şımın kolay ve yapılaşmanın az 

olduğu yerlerde kurulmuş, geniş oto-
parkı vb. bulunan büyük çarşı olarak 
tanımlanır. Tarihsel olarak baktığımız-
da agoraların (antik Yunan kentlerinde 
şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü 
faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu bi-
nalarının etrafında sıralandığı halka ait 
geniş açık alan) ya da karumların (Asur 
dilinde liman ve rıhtım anlamına gelen, 
asıl anlamıyla kentin yanında kurulan 
ticaret merkezi) ilk alışveriş merkezleri 
olduğu da söylenebilir. 

Alışveriş galeriyle ünlü İtalya’da yer 
alan bazı yapılar da Dünya’nın orijinal 
ve en eski alışveriş merkezleri olarak 
kabul edilir. Napoli’deki Galleria Um-
berto I, inşa edilme amacıyla farklı bir 
yere sahiptir. 1887-1890 yılları arasında 
inşa edilen bu yapı, I. Dünya Savaşı’na 
kadar süren risanamento ( tekrar sağlık-
lı hale getirme) adı verilen Napoli’nin 
onlarca yıllık yeniden inşasında temel 
taşıdır ve 1884’teki kolera salgınından 
sonra sefaleti ile tanınan şehrin bir 
umut ve refah sembolüne olan ihtiyacı 
sonrası yapılır. 

Galleri Umberto I, kentsel dönüşümün de 
ilk örneklerinden biridir. Koleranın yıkı-
mından ve evlerin aşırı kalabalıklaşma-
sından sonra ortaya çıkan umut ve refah 
sembolü dolayısıyla şehir yetkilileri kol-
ları sıvar ve bulvarı genişleterek Palazzo 
Reale ve Spaccanapoli arasında bulunan 
gecekondu alanlarının yok edilmesiyle 
şehir düzeninin bazı unsurlarını düzen-
ler ve bu büyük Galleria’nın inşası başlar. 
Aynı zamanda şehrin merkezine yakın 
konumda bulunan Galleria, günümüz-
deki alışveriş merkezlerinin inşa süreçleri 
ve konumları ile benzerlik taşır. Günü-
müzde de kentsel dönüşüm projeleriyle 
insanların yaşam alanlarının yerini alış-
veriş merkezleri alırken şehirlerin yeni 
sembolleri bu alışveriş merkezleri haline 
gelir. Hatta tarihi tiyatro sahnelerinin, si-
nema salonlarının yıkılıp yerlerine alışve-
riş merkezlerinin inşa edilmesi de sıklıkla 
karşılaşılır bir hal olmaya başlar. 

Moda atölyelerinin, profesyonel stüd-
yoların, gazete ofislerinin,  işletmelerin, 
dükkânların, kafelerin  yer aldığı ve 
sosyal alan ile kamusal alanları bir ara-
ya getiren Galleri Umberto I, içerisinde 
bir de küçük tiyatro salonu bulundur-
masıyla bir farklılığa daha imza atar.  

Sanatın kapitalizmle buluştuğu ilk du-
raklardan diyebileceğimiz çapraz şekilli 
bu yapının dört kanadının her biri bir 
sokağa bakar ve bu sokaklardan biri de 
San Carlo Tiyatrosu’na açılır.

Galleria’nın, Antik Yunan’da tiyatro 
sahnelerinin üst tarafındaki localara ve-
rilen isim olduğu düşünüldüğünde bel-
ki de bu durum, basit bir tesadüf değil-
dir. Rivayet odur ki; Galleria Umberto 
I’de yer alan bu küçük tiyatroya seyirci 
çekmek için alışveriş merkezinin cazi-
besi kullanılır. Zarar eden ve kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan tiyatro-
yu ayakta tutan, Galleria’nın içerisinde 
yer almasıdır. Kamusal bir alana dö-
nüşen bu yapı sayesinde tiyatro, sanat 
hayatına devam edebilir. Ayrıca moda 
şovlarına, sanat sergilerine ve konser-
lere de ev sahipliği yapan bu mekân; 
alışveriş yapmaya gelenlere farklı se-
çenekler de sunması ya da kültürel bir 
gaye ile orada bulunanları alışveriş 
yapmaya teşvik etmesi ile günümüzde-
ki AVM-kültür merkezi birleşimlerinin 
temelini atar. 

Günümüzde de pek çok alışveriş mer-
kezinin içerisinde sanat galerileri, tiyat-

Harita Bülteni
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ro sahneleri, sinema salonları yer alır. 
Bu durum bir taraftan üst tabakaya has 
olarak görülen “sanat”ı herkesin ulaşa-
bileceği bir hale getirirken bir taraftan 
da salt sanatsal amaç ile oluşturulan 
yapıları işlevsiz hale getirir. Alışveriş 
merkezleri dışındaki sinema salonları 
birer birer kapanırken alışveriş merkez-
lerinin içerisinde yer alan sinema salon-
ları abartılı ücretleri, uzun reklamları, 
yapılan alışverişlerin karşılığında veri-
len sinema biletleri ile anılır hale gelir. 
Alışveriş merkezlerinin içerisinde yer 
alan tiyatrolar, sanat galerileri daha çok 
insana ulaşma açısından olumlu bir etki 
doğursa da sırf içerisinde yer aldığı alış-
veriş merkezinin isminden ya da yer al-
dığı semtten kaynaklı olarak etkinliğin 
fiyatını arttırması dolayısıyla da yine 
belli bir zümreye hitap eder hale gelir. 
Özel tiyatroların, sanat galerilerinin 
Kültür ve Turizm Bakanlığından teşvik 
alamaması, özellikle muhalif eserler 
icra eden toplulukların sıkıntı çekmesi 
de bu durumu doğuran etkenler arasın-
dadır; ancak tüketim toplumunun sa-
natı bir prestij unsuru olarak gördüğü 
gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. 
Seyredilen eserin içeriğinden ziyade 
biletlerinin sosyal medya hesaplarında 

paylaşılması, etkinliklerin telefon ışıkla-
rı ile sabote edilmesi ve canlı yayınlara 
dönüştürülmesi ne yazık ki sık karşılaş-
tığımız bir durum haline gelmektedir. 

Son dönemlerde sayıca çoğalan alışve-
riş merkezleri, içerisinde pek çok şeyi 
barındırarak insanlara pek çok hizmeti 
aynı anda sunmasıyla ve gerçek ihti-
yaçlardan öte sahte ihtiyaçlara yönlen-

dirmesiyle itibar ve ayrıcalık simgesi 
haline gelmeye başlar. Bu itibar ve ay-
rıcalık dâhilinde içerisinde sanat ve kül-
tür merkezleri, sinema salonları, tiyatro 
sahneleri bulunduran alışveriş merkez-
leri; Galleria Umberto I gibi sanat için 
kapitalizmi desteklemeye ya da kapi-
talizm için sanatı kullanmaya devam 
etmektedir. Peki sanat kapitalizm için 
midir, yoksa kapitalizm sanat için mi?

kültür sanat
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Galleria Umberto I’in tam
karşısında yer alan ünlü
San Carlo Opera Binası,
AVM-sanat işbirliğinin
ulaştığı başarıyı gözler
önüne seriyor.

Alışveriş merkezi - sanat işbirliği bir taraftan

üst tabakaya has olarak görülen “sanat”ı herkesin ulaşabileceği bir 

hale getirirken bir taraftan da salt sanatsal amaç ile

oluşturulan yapıları işlevsiz hale getirir. 
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Aşkla başlayan ve aşkla sürüp giden, isminin hakkını vererek 

sahnede yıldız gibi parlayan bir ömür;17 Kasım 2019’da son bulur. 

Geride satırlara sığmayacak başarılar...

Yıldız Kenter

Aşk, Hiç Biter mi?

kültür sanat

culuk öğretiminde yeni teknikler üze-
rine çalışmalar yapar. Ankara Devlet 
Konservatuvarına hoca olarak atanır ve 
Muhsin Ertuğrul’un devlet tiyatroların-
dan uzaklaştırıldığı tarihe dek Ankara 
Devlet Konservatuvarında hem hocalık 
hem oyunculuk yapar. Konservatuvar-
dan ayrılınca Ankara’dan da ayrılır ve 
doğduğu şehre -İstanbul- döner. Muhsin 
Ertuğrul’la çalışır, kardeşi Müşfik Kenter 
ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncu-
ları’nı kurar. 

Büyük aşkı Şükran Güngör’le de bir 
diğer aşkı tiyatro sayesinde tanışır. 
Sahnede ilk gördüğünde Şükran Gün-
gör’ün oyunculuğundan çok etkilenir, 
aradan geçen zaman içerisinde biraz çe-
kişmeli arkadaşlıkları dostluğa, dostluk 
büyük bir aşka dönüşür. Evlilikleri ilk 
başta ailelerce pek onaylanmaz; çünkü 
Yıldız Kenter ilk eşi Nihat Akçan’dan 
boşanmış, çocuklu bir kadındır, Şükran 
Güngör ise Kenter ailesi için “çulsuz ve 
biraz da köylü”dür; ama yine de aşk, 
galip gelir. Çok istemelerine rağmen 
bir çocukları olmaz; ama Yıldız Ken-
ter’in ilk evliliğinden olan kızı Leyla 
için Şükran Güngör zamanla Şükran 
Amca’dan babaya evrilir ve mutlulukla-
rı araya ölüm girene kadar devam eder. 
Yine de bu büyük aşk, 2002’de Şükran 

Birbirine çok aşık anne-babanın 
çocuğu olarak başlayan bir ya-
şam, tiyatro aşkıyla geçen bir 

ömür, tiyatro sahnesinde başlayıp evli-
liğe dönüşen bir aşk, aşkla sahnelenen 
onlarca oyun… İngiliz bir anne ile Türk 
bir babanın çocuğu olarak 1928’de, İs-
tanbul’da doğar Yıldız Kenter. Varlıklı 
bir ailenin oğlu olan baba, İngiltere’de 
tanıştığı kadınla evlenince hariciyecile-
rin yabancılarla evlenmesini yasaklayan 
kanun sebebiyle darlığa düşer. Aşkı için 
mesleğini bırakmayı göze alır, aile iş 
için İstanbul’dan Ankara’ya göçer, vel-
hasıl yoksullukla geçen bir çocukluğu 
olur Yıldız Kenter’in. 

Yoksul; ama bir o kadar da renkli bir 
evde büyür: Dönem dönem evlerinde 
tanımadıkları, gidecek yeri olmayan in-
sanlar da kalır, sokak hayvanları bu ga-
rip eve sığınır. Belki de Yıldız Kenter’in 
sahnedeki rengarenk ruhunu böylesi bir 
evde büyümek etkiler. 

Annenin itirazlarına rağmen konservatu-
vara kaydolan Kenter; başarılı bir öğrenci 
olur, sınıf atlayarak Ankara Devlet Kon-
servatuarı Yüksek Bölümünü bitirir, Ro-
ckfeller bursu kazanarak American The-
atre Wing, Neighbourhood Play House 
ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyun-

Güngör’ün vefatı ile bitmez; “Şimdi de 
onunla beraberim. Ben ölünce bitecek 
Şükran… Benim için tabii…” diyerek 
anlatır aşkını Yıldız Kenter. 

Tiyatro aşkı; onlarca oyunun sahne-
lenmesine, beyaz perdeden de bir kü-
çük selam vermesine, Sovyetler Birliği, 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Krallık, Almanya, Hollanda, Danimar-
ka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta 
İngilizce ve Türkçe oyunlar sergile-
mesine vesile olur ve tabii ki bu kadar 
emek, karşılıksız kalmaz:  1962’de tiyat-
ro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” 
seçilir. Sinema oyuncusu olarak üç kez 
“Altın Portakal” ödülünü alır. 1984’te 
Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince 
“Adalaide Ristori” ödülüne layık görü-
lür. 1989’da Korsika-Bastia Film Festiva-
linde “Hanım” filmindeki rolüyle “En 
İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alır. 1991 
yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden 
ötürü Uluslararası Lions Kulübünün 
“The Melvin Jones” ödülü ile ödüllen-
dirilir. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın 
Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni 
Dilligil ödülüne layık görülür. “Olağa-
nüstü Yorum” ödülü, “Onur” ödülleri, 
“Yılın Kadın Sanatçısı” ödülleri ve çok 
daha fazlası, Yıldız Kenter’in tiyatro aş-
kını taçlandırır. 

1981 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı-
na layık görülen Kenter, aynı zamanda 
UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olma 
görevini de üstlenir. Tiyatronun yaşa-
ması ve gelişmesi için sürekli çabalayan; 
sahnede, sahnenin önünde veya mutfa-
ğında oyuncu, yönetmen veya hoca ola-
rak emek veren Kenter, onlarca tiyatro 
sanatçının yetişmesi için de hocalık ya-
par ve “Hocaların Hocası” olarak anılır.

Aşkla başlayan ve aşkla sürüp giden, 
isminin hakkını vererek sahnede yıldız 
gibi parlayan bir ömür;17 Kasım 2019’da 
son bulur. Geriye satırlara sığmayacak 
başarılar, bayrağı devralan sanatçılar, 
sahnelerden ve hafızalardan silinmeye-
cek bir isim kalır; ama perde kapanmaz, 
büyük aşklar öyle kolay sona ermez. 
Türkiye’de tiyatro var oldukça Yıldız 
Kenter’in ışığı da tiyatroyu aydınlatma-
ya devam edecektir.
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Duyuruların tam metinlerine 
yandaki karekodları kullanarak 

erişebilirsiniz:

  Aynı parsel üzerinde bulunan bir-
den fazla yapının zemin tespit tutanağı-
nın düzenlenmesi için; bina taban alanına 
göre gerçekleşecek ücretin her bir yapı 
için ayrı ayrı hesaplanmasına, tek bir TİP4 
Sözleşme alınmasına ve bu kapsamda ha-
zırlanan 2019/1 sayılı Genelgenin yayım-
lanmasına karar verilmiştir. 

 Odamızca her yıl üyelerimiz adına 
yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 
17/08/2019 – 17/08/2020 tarihleri arasında 
geçerli olacak şekilde, ölüm ve sürekli sa-
katlık halinde 25.000,00.-TL teminat limit-
li olarak yenilenmiştir. Bütün üyelerimize 
sağlıklı ve kazasız bir yaşam dileriz.

 “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve “Se-
yir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri 
Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Mesleğimi-
zi yakından ilgilendiren bu düzenlemeleri 
üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 Üyelerimizin yararına girişimlerde 
bulunmak amacıyla MNG Kargo ile Oda-
mız arasında akdedilen ve üyelerimize 
indirim sağlayan sözleşme, Odamızca tek 
taraflı olarak feshedilmiş ve yargısal süreç 
için gerekli girişimlere başlanmıştır. Üye-
lerimize saygıyla duyurulur. 

 Odamızın HKMO BİS Tip Söz-
leşme Sistemi üzerinden alınan sözleş-
melerde tahrifatın önlenmesi, birim fiyat 
ve mesleki faaliyet denetimi süreçlerinin 
daha kontrollü bir biçimde denetlenmesi 
ve sözleşmelerin mesleki faaliyet denetimi 
sürecinden geçmeden idarelere sunulma-
ması için karekodlu olarak üretilen sözleş-
melere mesleki faaliyet denetimi esnasın-
da hologram eklenecektir. Bu kapsamda 
mesleki faaliyet denetimlerini daha etkin 
hale getirmek için 2019/2 sayılı Genelge 
yayımlanmıştır.
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Genç insanlar olarak

ne yapıyoruz? 

Problemlerimizin

kaynağı ne?

Nasıl çözüm üretebiliriz? 

Çözüm yöntemlerimizin 

odağında ne olmalı?

 HKMO Öğrenci Birliği bu 

konuyu masaya yatırdı.

farkındalıktan ve olgunluktan uzak-
ken gelecekleri adına son derece önem 
sahibi olan, hiçbir yeteneği, yeterliliği, 
özel ilgi ve kabiliyet alanını ölçemeyen, 
gerçeklikten ve tüm değerlerden uzak 
olan, sadece ezber yeteneğini ve maddi 
yeterliliği sınayabilen üniversite sınav-
larına sokuluyor. Hemen sonrasında ise 
inanılmaz kaliteli(!) bir değerlendirme 
aracı olan üniversite sınavlarının so-
nuçlarına göre daha kendini tanımaya 
bile fırsat bulamamış olduğu gayet açık 
olan bu genç insanlar, tüm yaşamları-
nı birlikte geçirecekleri ve hayatlarını 
idame ettirecekleri mesleğin seçimine 
mecbur bırakılıyor. Tüm bu adımlar 
geçilmeden önce daha ilkokul-ortaokul 
sıralarında yaşanan sosyal ve maddi ye-
tersizliklerden, gelir dağılımındaki ada-
letsizliğin sonucuyla aynı yarışmaya 
eşit şartlardan çok uzak olarak hazırla-
nan gençlerin daha o dönemde kaybet-
tiği değerlerden hiç bahsetmiyoruz bile.

Aynı yaş grubunun yaklaşık yirmi yıl-
lık bir süreç içerisinde yaşadıkları ise 

O Nasihat Cümlelerinin Vazgeçilmez Girizgahı

Ah, Ben Sizin Yaşlarınızdayken…

Her yaşın farklı bir kıymeti oldu-
ğunu yine her yaş grubunun 
neredeyse her üyesinden sıkça 

duyuyoruz. Şahane anılar, iyi niyetli 
öneriler, güzel olaylar... Düzenli olarak 
işittiğimiz o nasihat cümlelerinin vaz-
geçilmez girizgahları: “Şimdi öğrenci 
olsam…”, “Sizlerin yerinde olsam…”, 
“Ben öğrenciyken…”, “Ah, ben sizin 
yaşlarınızdayken…” Şimdi keşkeleri ve 
tecrübeye dayalı bu ifadeleri bir kenara 
bırakıp yaşam tarzı veya mücadele an-
layışı sıkça eleştirilen genç neslin kısa 
yaşamlarına sığdırdıkları ya da sığdır-
maya mecbur kaldıkları, artık pek de 
şaşırtıcı olmayan olayları hatırlayalım: 
Genç insanlar olarak ne yapıyoruz? 
Problemlerimizin kaynağı ne? Nasıl çö-
züm üretebiliriz? Çözüm yöntemlerimi-
zin odağında ne olmalı?

Öncelikli konumuzun baş kahramanla-
rını tanıyarak başlayalım: Günümüzde 
genellikle üniversite öğrencisi olan 18-
25 yaş aralığındaki genç insanlar; daha 
öğrenme çağlarının en başında birçok 
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geleceğin sesi

bir dünya vatandaşının ortalama insan 
ömrü içerisinde yaşadıklarından kat 
kat fazla. Konumuzun merkezinde olan 
neslin tanıklık ettiği olayların başlangıç 
yılları olarak doksanlı yılların sonu-
nu kabul edersek; bu genç insanların 
kendilerini geliyorum diyen ekonomik 
krizlerin sıkça yaşandığı, hazırlıksız 
yakalanılan yıkıcı doğal afetlerin ger-
çekleştiği, niteliksiz eğitim ve yönetim 
sistemlerinin hüküm sürdüğü, başarısız 
ve baskıcı iç ve dış politikaların insan-
ları her alanda sebepsiz mağlup ettiği, 
yolsuzlukların, katliamların ve faili 
meçhul cinayetlerin sıkça yaşandığı, tek 
adam rejiminin ideallerinden uzak fikir 
beyan eden her gerçek ya da tüzel kişi-
liğin bedel ödediği, uluslararası ya da 
ulusal herhangi bir başarının neredeyse 
hiç yaşanmadığı bir ülkenin ortasında 
bulduğu kolayca görülüyor.  

Tüm bu gerçeklerin ortasında mutlu, 
huzurlu ve başarılı bir yaşam sürmek-
ten fazla bir hayali olmayan gençlik, 
yeteneklerinin keşfinden uzak mecburi 
bir hayatı kabul ediyor. Özellikle Gezi 
Direnişinden sonra yaşanan baskıcı 

müdahaleler ve dikta rejiminin örnek-
lerinin basitçe sergilenmesi sebebiyle 
üniversite öğrencileri, hak ettiklerine 
sahip olmaya çalışmak bir yana dursun 
kendilerine dayatılmış olan bu mecbu-
ri yaşantıyı kaybetmemenin derdine 
düşmüş durumda. Mücadele isteğini 
ve güzel günler beklentisini tamamen 
yitirmiş olan gençler, kurulmuş olan bu 
korku düzeninde etkisiz bir eleman ola-
rak yaşantısını sürdürmekle suçlanıyor. 
Apolitize edilmiş bu neslin bir kısmı 
kendini apolitize olma noktasında hak-
lı ve önemsiz görürken, bir diğer kısmı 
ise örgütlü mücadelenin çözüm olma-
dığını düşünüyor. Bu durumu oluştu-
ran en büyük suçlu ise normalleşme 
süreci. Ortalama yirmi yıllık bir yaşantı 

içerisinde sosyal gelişimden, yetenek 
keşfinden habersiz; hedefleri hayalleşti-
rilmiş, hayalleri ise imkansızlaştırılmış 
bu insanlar, artık çevrelerinde yaşanan 
hiçbir sosyal ya da maddi felakete tepki 
veremez ve hatta şaşıramaz duruma ge-
tirilmiş halde. 

Ancak tüm bu olumsuz şart ve gerçek-
lere rağmen yaşanan özel ya da genel 
problemlerin çözümü; yine odağında 
sevgi, inanç, paylaşma ve dayanışmanın 
olduğu özverili ve başarılı bir örgütlen-
meden geçiyor. Hem meslek yaşantısı 
içerisinde hem sosyal hayatın merke-
zinde yaşanan tüm alışılmış problemle-
rin çözümü ve toplumsal menfaatlerin 
gün yüzüne çıkarılması, birlikte yaşam 
mantalitesi ile sağlanabilir. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası Öğrenci Birliği; öğrencilik 
yıllarından itibaren meslek ve meslek-
taş dayanışmasını önceleyen, iyi niyeti 
ve inancıyla toplumsal huzuru sağlama 
yolunda hiçbir mücadeleden uzak dur-
mayan, demokratik ve modern toplum-
sal düşünceyi benimsemiş tüm öğrenci 
meslektaşları doğrunun ve bilimin ışı-
ğında ilerleyen haklı mücadelesine da-
vet ediyor. 
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Ankapark’ın Halka Maaliyeti

750.000.000 Dolar Ne Kadar Eder?

Sizlerin de takip ettiği gibi 

Atatürk Orman Çiftliği talan 

edilerek yapılan Ankapark’ın 

ölü bir yatırım olduğunu ve 

halkımızın vergilerinin ranta 

çevrilmek için yapıldığını 

defalarca ifade ettik ve 

inşaasına karşı çıktık. Gelinen 

noktada iflasını açıklayan 

ve çürümeye terk edilen 

Ankapark yerine neler 

yapılabilinirdi? Bunu bir 

gözden geçirmek istedik. 

Harita Bülteni
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Atatürk Orman Çiftliği, yıllar 
boyunca farklı biçimlerde mü-
dahalelere maruz kalarak par-

ça parça yok edildi. AOÇ’ye yapılan en 
büyük saldırılardan birisi de Ankapark 
Projesidir. 2011 yılında Çiftlik`in büyük 
bir kısmının kullanım hakları Ankara 
Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, 
imar planlarına açılan davalarda mah-
kemelerce iptal kararları verilmesine 
rağmen inşaata devam edilmiştir. 

02.10.2019 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapmış 
olduğu açıklama ile “Ankapark‘ın mali-
yetinin 750 milyon dolar olduğu”nu be-
lirtmiştir.  Bu açıklamanın ardından Ata-
türk Orman Çiftliği`nin kuruluşundaki 
amacına uygun şekilde kullanılmasını 
ve kamuyu zarara uğratan başta İ. Me-
lih Gökçek olmak üzere dönemin bütün 
rantçıları hakkında suç duyurusunda 
bulunarak hukuk önünde yargılanmala-
rının sağlanmasını tekrar hatırlatma ve 
talep etme gereği doğmuştur. 

HKMO Ankara Şubesi
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Demokratik kitle örgütü olarak 
üzerimize düşen görevi yerine 
getirmeye çalışıyor ve halkımı-

zı bu konularda uyarmaya, halkımızın 
çıkarlarını hiçe sayanları da doğrulu-
ğa davet etmeye devam ediyoruz. Bu 
uğurda geçtiğimiz dönem içerisinde 
pek çok basın açıklaması yaparak hem 
halkımızı bilgilendirdik hem de kamu 
mallarının talanına karşı verdiğimiz 
savaşı sürdürdük. Tüm demokratik 
örgütlenmelere karşı olduğu gibi Oda-
mızın da üzerinde kurulmaya çalışılan 
baskı ortamına rağmen geçtiğimiz dö-
nem özellikle Atatürk Orman Çiftliği, 
ODTÜ ve Gölcük’te sürdürülmek iste-
nen yağma ve talana dur dedik.

AOÇ Sermayenin Değil Halkındır!

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, 1937 yılında ülke halkına şartlı 
olarak bahşetmiştir. Aradan geçen on 
yılların ardından Çiftlik, bilerek ve iste-
yerek üretim ilişkilerinden kopartılmış, 
arazileri gerek yerel gerekse de merkezi 
yönetimler tarafından talan edilmiştir.

Kamusallığın, kolektifliğin simgesi ola-
rak üretilmiş, Cumhuriyetin sembolü 
olan Çiftliğe en büyük saldırılardan 
birisi de Ankapark Projesidir. 2011 yı-
lında Çiftlik`in kullanım hakları Anka-
ra Büyükşehir Belediyesine devredildi. 
İmar planlarına açılan davalara mah-
kemelerce iptal edilmesine rağmen in-
şaatına devam edildi. 5 yıl içerisinde 2 
milyar TL üzerinde para harcandı. Sa-
dece görevden alınmış Melih Gökçek`in 
şu an akıbeti bilinmeyen dinozorlara 
harcadığı paranın 8,6 milyon TL oldu-

ğu ortaya çıktı. Son olarak Ankapark, 29 
yıllığına üçüncü kişilere 766 milyon lira 
bedelle zararına ihaleye çıkarılmış ve 
Ankara halkının parası çöpe atılmıştır. 
Ankapark, kamuoyuna gayri resmi yol-
larla sunulan maliyetinin %40`ından az 
bir bedel karşılığında kiralanmak üze-
re ihaleye çıkarılmış, ihalesi ise 6 kere 
tekrarlanmıştır. Yapımının her alanın-
da hukuksuzluk olan ve büyük kamu 
zararları bulunan Ankapark`ın açılışı 
20.03.2019 tarihinde yapılacaktır. Arazi-
leri Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
hiçbir ticari faaliyette bulunmamak ko-
şulu ile halka bırakılan Atatürk Orman 
Çiftliği, bu yolla büyük bir vurguna 
daha sahne olacaktır. Hukuksuzluğun, 
yolsuzluğun ve rantın Türkiye`nin baş-
kentinde yükselen demir yığınlarının 
açılışı; sadece Ankara değil bütün ül-
kenin Cumhuriyet değerlerine yapılan 
saygısızlıkların anıtı olarak hafızalarda 
kalacaktır.

ODTÜ’de Usulsüz Yapılaşma

ODTÜ`de yapılmak istenen Kredi ve 
Yurtlar Kurumu yurduna karşı 55 
gündür direnen öğrenciler, 8 Temmuz 
sabahı güne polis baskını ile uyandı. 
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Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahalle-
si Kavaklık Mevkiinde bulunan 0 Ada 
156-158-159-160-161 numaralı parselleri 
içerisine alan, imar uygulaması yapıl-
mamış alanda ruhsatsız şekilde KYK 
yurdunu yaptırmak isteyen ODTÜ yö-
netimi inşaat çalışmalarını başlatarak 
yüzlerce ağacın kesimini gerçekleştir-
miştir ve şantiye binalarını kurmuştur.

İnşaat ruhsatı olmayan bir alanda şanti-
ye binasının yapılması 3194 sayılı İmar 
Kanunu`na göre yasalara aykırıdır. Aynı 
Kanun`un 26. maddesinde “Kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılara, imar planlarında 
o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve 
mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, 
statik, tesisat ve her türlü fenni mesuli-
yeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca 
üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi 
kaydıyla avan projeye göre ruhsat veri-
lir.” hükmü yer almaktadır. 

Ankara’da KYK yurdu yapılacak çok 
daha uygun yerler varken, ısrarla yetiş-
mesi onlarca yılı bulan ağaçları katle-
derek yurdunun ODTÜ`ye yapılmasını 
kesinlikle doğru bulmuyor ve yanlıştan 
dönmesi için ODTÜ yönetimine çağrıda 
bulunuyoruz. ODTÜ yerleşkesine yöne-
lik bu saldırganlığı ve ODTÜ öğrencile-
rine uygulanan bu polis şiddetini kınıyo-
ruz. ODTÜ arazisinde gerçekleştirilen bu 
hukuksuz işlemlerin acilen sona ermesi 
gerektiğini tekrar ederek üyelerimize ve 
kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Gölcük Gölü Mücadelesini                                              
Halk Kazandı!

Geçtiğimiz aylarda hem Şubemizin 
hem de yerel halkın takibine takılan 
Gölcük Gölü yapılaşma sürecine karşı 

verilen hukuksal mücadeleyi halkımı-
zın kazandığını büyük bir mutlulukla 
öğrenmiş bulunuyoruz!

Bilindiği üzere Bolu Belediyesi, Gölcük 
Milli Parkı’nda 49 yıllığına Orman ve 
Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bu-
lunuyordu. Ancak yaşanan süreçlerde 
Bolu Belediyesi kendisine ayrılan kira 
süresinin kalan 22 yılını özel bir işlet-
meye devretmek için Belediye Meclis 
kararıyla ihaleye açmış ve Gölcük Gölü 
etrafında yapılaşmaya izin vermişti. 
Gölcük Platformu adı altında örgütlenen 
halk, hukuksal mücadele yoluna giderek 
05.12.2018 tarihinde yürütmeyi durdur-
ma kararı alsa da Belediye bu kararı din-
lemeyerek mevcut alandaki inşaat işlem-
lerine devam etti.

Geldiğimiz aşamada ise mahkeme süreci 
tamamlanmış, 08.05.2019 tarih 2018/230 
esas 2019/474 karar sayılı kararla halkın 
itirazının haklı, yapılaşmanın ise hukuk-
suz olduğu duyurularak Gölcük Tabiat 
Parkı Gelişme Revizyon Planı`nın iptali-
ne karar verilmiştir.

Yapılan son yerel seçimlerle seçilen yeni 
Belediye Başkanı Tanju Özcan konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada mahkemenin 
durdurma kararına uymayarak devam 
eden inşaatın kamuyu 7.000.000 TL zara-
ra uğrattığını açıklamıştır.

Sürece büyük katkıları olan Gölcük Plat-
formu ve Bolu İl Koordinasyon Kurulu-
na emeklerinden dolayı teşekkür eder, 
kamuya maddi zarar veren, halkın par-
sellerini sermayeye peşkeş çeken, doğayı 
katleden bütün yapılara karşı elimizden 
gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceği-

1 Mayıs’ta
Alanlardaydık

Ankara Şube olarak renkli 
dövizlerimiz ve el emeğimizle 
hazırlanan “KIDEM 
TAZMİNATIMA DOKUNMA!” 
pankartımızla 1 Mayıs 
Alanı’ndaydık.
Ülkemizin her zaman bir adım 
ileri gitmesi için, mücadeleden 
asla geri durmayan biz harita 
ve kadastro mühendisleri, 
mücadelemizi büyütmek ve 
taleplerimizi daha yüksek sesle 
dile getirmek için 1 Mayıs Emek, 
Barış, Demokrasi, Dayanışma 
Günü’nde bizlerle birlikte 
olup renkli kortejimize katılan 
üyelerimizin emekleri için 
teşekkür ederiz.

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.
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mizi bir kere daha belirtir, kazanılan haklı 
mücadelemizin benzer hukuki süreçlerde 
de örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

Takdir-İ Doğa Değil,                                                              
Takdir-İ İdare!

09.06.2019 tarihinde, Ankara’da öğlen 
saatlerinde başlayan yoğun yağış sebe-
biyle şehir, sel sularına teslim oldu. Şeh-
rin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınla-
rı ve sel sonucu çok sayıda vatandaşın 
seyir ve park halindeki araçları sürük-
lenerek kullanılamaz hale geldi ve çok 
sayıdaki işyeri sudan etkilenerek maddi 
hasara uğradı. Meydana gelen afette, 3 
vatandaşımız hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda benzer şekilde yaşa-
nan ve her seferinde can ve mal kaybına 
neden olan bu felaketlerin doğa olayı 
olarak açıklanması mümkün değildir. 
09.06.2019 tarihinde yaşanan can ve 
mal kayıplarının temel nedeni; Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 yıl 
boyunca rant odaklı olarak yeşil alanla-
rın ve dere yataklarının imara açılması 
ve dere yataklarına yakın yapılaşmanın 
önünün açılmasıdır! Yıllarca yanlış kent-
sel dönüşüm uygulamalarıyla ve yeter-
siz şehir altyapısıyla; Ankara ve Ankara-
lılar, yaşanan sellerle birlikte can ve mal 
kayıplarına mahkûm edilmiştir. Odamı-
zın daha önce yaptığı birçok uyarı göz 
ardı edilmiş, sorunlar inkâr edilmiştir. 

Geçmiş dönemdeki uyarıları dikkate al-
mayarak 25 yılda Ankara`yı sele mahkûm 
hale getirenlerin hukuk önünde hesap 
vermesini, Ankara şehri ve halkının ger-
çek ihtiyaçlarına yönelik, geçmişten gelen 
hataların da göz önüne alınması ile altya-
pı projelerinin bir an önce günümüz şart-
larını karşılayacak boyutta uygulanması-
nı talep eder ve tüm Ankaralılara geçmiş 
olsun diyerek yaşanan olayda hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Yetersiz Bakiye!

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçti-
ğimiz günlerde 02.09.2019 tarihinden 
başlamak üzere toplu taşıma araçla-
rı ulaşım ücretlerine zam yapılacağını 

açıkladı. Zamlı tarifeye göre Ankara`da 
02.09.2019 tarihinden itibaren ANKA-
RAKART bir biniş ücreti 3,25 TL, kullan 
at bilet bir biniş ücreti 4 TL, kredi kartı ile 
biniş ücreti ise 4 TL oldu. Öğrenci tarife-
lerinde ise değişiklik yapılmadı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açık-
lamada akaryakıtın, bakım-onarımın, 
elektriğin yükselen maliyetleri gerekçe 
gösterilerek zam yapıldığı söylendi.

Kamu hizmeti olması gereken toplu ta-
şımada kâr amacı güdülmemelidir. Ni-
telikli ulaşım en temel haktır. Bu zam, 
krizin faturasının emekçiler tarafından 
ödeneceğinin göstergesidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu 
taşıma araçlarının ve kanallarının yay-
gınlaştırılıp kullanımını teşvik edilmesi-
ni sağlamak yerine açıkladığı bu zamlar, 
toplumcu belediyecilik anlayışının tam 
tersini göstermektedir. Bu nedenlerle 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak Ankara Büyük-
şehir Belediyesini zam kararını geri al-
maya davet ediyor, tüm vatandaşların 
temel kamu hizmetlerinden kâr amacı 
güdülmeksizin yararlanması gerektiğini 
bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Etkinlikler

• 06.04.2019 tarihinde Şube Başkanımız 
Hüseyin Arkan`ın moderatörlüğünde; 
Mustafa Erdemli, Celal Beşiktepe ve 
Mehmet Ali Algancı’nın katılımlarıyla 
“Ustalar Buluşuyor” panelini,

• 13.04.2019 tarihinde Odamız Genel 
Merkez Eğitim Sekreteri Doç. Dr. Tay-
lan Öcalan moderatörlüğünde; Doç. Dr. 
Ümit Işıkdağ, Orhan Ertuğral ve Bülent 
Coşkuner`in katkılarıyla “Yapı Bilgi Mo-
dellemesi (BIM) Ekosistemi ve Sektörel 
Gelişim Dinamikleri Açısından BIM Far-
kındalığı” etkinliğini,

• 28.05.2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Caner 
Güney ile “Mekânsal Zekâ Buluştayı”nı,

• 04.08.2019 tarihinde “Meslektaşları-
mızla Piknikte Buluşuyoruz” etkinliğini,

• 03.11.2019 tarihinde Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Öğrenci Komisyonunun düzenlemiş 
olduğu “Hacettepe Üniversitesi Öğren-
ci Tanışma, Dayanışma ve Birlik Olma 
Toplantısı”nı 

• 21.12.2019 tarihinde meslekte 30. hiz-
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met yılını dolduran 1989 yılı mezunu 
üyelerimiz için düzenlenen “30.Yıl Hiz-
met Plaketleri Töreni”ni gerçekleştirdik. 

Eğitimler

• 6-7-13-14 Nisan 2019, 12-13-19-20 
Ekim 2019 ve 7-8-14-15 Aralık 2019 ta-
rihlerinde “Temel Bilirkişilik Eğitimi”

• 04.05.2019 tarihinde “ QGIS 3 – Eklenti 
Geliştirme Eğitimi “,

• 25.05.2019 tarihleri arasında “ B.Ö.H.H.
B.Ü.Y.’ne Göre Jeodezik Çalışmalar Eği-
timi”,

• 18-19-25-26 Mayıs 2019 ve 21-22-28-29 
Eylül 2019 tarihleri arasında Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü onaylı “İHA1 Sı-
nıfı Resmi Sertifika Eğitimi”, 

• 29.06.2019 tarihinde “Nokta Bulutu 
Uygulamaları Eğitimi”,

• 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında “Bent-
ley Microstation V8i Yazılımı Eğitimi”,

• 23.11.2019 tarihinde “Fotogrametri 
Eğitimi”, 

• 30.11.2019 tarihinde “Global Mapper 
Yazılımı Eğitimi” 

Ankara’nın çeşitli 
yerlerinde oluşan 
su baskınları 
ve sel sonucu 
çok sayıda 
vatandaşın 
seyir ve park 
halindeki 
araçları 
sürüklenerek 
kullanılamaz 
hale geldi ve çok 
sayıdaki işyeri 
sudan etkilenerek 
maddi hasara uğradı. 
Meydana gelen afette, 
3 vatandaşımız hayatını 
kaybetti.

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.
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HKMO İstanbul Şubesi

Bir Tatlı Rant Almaya Geldik İstanbullaaaaa

7 milyon 305 bin işsiz varmış boşver gitsin,

75 milyar TL`ye Kanal İstanbul geliyor (!)

Neee! Ekonomik kriz mi? Boşverrr!! Bas bas paraları kanalaaaa!!!!

Kanal İstanbul, ilk kez “çılgın 
proje” adı altında 2011 yılında 
gündeme getirilmişti. 9 yıldır 

bu projede ısrar edilmesinin nedenini 
bizler bir türlü anlayamıyoruz. Ancak 
Katar Emirinin annesi Şeyha Moza pro-
jenin neden gerekli olduğunu çözmüş 
olmalı ki bölgeden 44 dönümlük arazi 
satın almış. Şu soruların yanıtlarını bili-
yor ise bizlere yardımcı olmasını istiyo-
ruz: Kanal İstanbul bu bölgeye ne kadar 
nüfus getirecektir, ne kadar bina yo-
ğunluğu olacaktır, ne kadar tarım alanı 
imara açılacaktır, kaç milyar dolarlık 
inşaat projeleri üretilecektir, ne kadar 
çevre tahribatı ortaya çıkacaktır? 

Projenin rant boyutu düşünüldüğünde 
ortaya inanılmaz rakamlar çıkmakta-
dır. Devletin proje için ayırdığı bütçe 
75 milyar TL`dir. Yani eski parayla 75 
KATRİLYON. Projeden sonra yapılacak 
binlerce konutun, milyon dolarlara alıcı 
bulacağı da ortadadır. Bölgede 2010 yı-
lında 10-20 TL aralığında olan arsa m² 
birim fiyatlarının şimdilerde 500-600 
TL/m² olması, ileride oluşacak rantın 
boyutunu gözler önüne sermektedir.

Devletin 75 KATRİLYON harcayarak, 
bu projeyi tamamlama gücünün de ol-
madığı ortadadır. Perde arkasında giz-
lenen asıl niyet, bölgenin imara açılma-
sıdır. 1:5000 ölçekli nazım imar planları 
ve 1:1000 ölçekli uygulama imar planla-
rının gizlice tamamlandığı, bu planlara 
göre birçok sermaye grubunun proje 
alanından binlerce dönüm yer aldığı 
bilinmektedir. Kimse projenin tamam-
lanıp tamamlanmayacağı ile ilgilenme-
mektedir, tek hedef milyonlarca dönüm 
tarım, mera, orman arazisinin imara 
açılıp, betona teslim edilmesi ve oradan 
gelecek milyar dolarlardır.

Kanalı şiddetle etkileyecek en önemli 
deprem kaynağı, projenin güney bölge-
sinden 10-12 km uzaklıktaki deniz taba-
nında yatan Kuzey Marmara Fayında 
beklenen büyük depremlerdir. Kanalın 
deprem sırasında kayması, kırılması 
veya burulması çok büyük felaketlere 
neden olabilecektir.

Kanal İstanbul ve çevresindeki yeni yer-
leşim alanları nedeniyle olası bir dep-
remin neden olacağı can ve mal kaybı 

riski de yükselecektir. Kanal kazısı sıra-
sında kaldırılacak 4.5 milyar tona yakın 
hafriyat nedeniyle alandaki doğal geril-
me ve yeraltı gözenek basıncı dengeleri 
bozulacağından çeşitli büyüklüklerde 
tetiklenmiş depremsellik görülebilecek-
tir.

Odamız ve bilim insanlarınca zararları-
nın sürekli anlatılmaya çalışıldığı Kanal 
İstanbul projesinin; iklim ve su denge-
sini değiştireceği, boğazlardaki akıntı 
düzenini bozacağı, deniz canlılarına za-
rar vereceği, büyük çevresel riskler ya-
ratacağı, deprem bölgesinde olmasına 
karşın en iyimser rakamla 2-3 milyon 
nüfus yoğunluğunu çekeceği, tarım ala-
nı, orman, mera, göller gibi birçok doğa 
hazinemizi yok edeceğini bilmekteyiz.

Kanal İstanbul`un tamamlanması halin-
de hem büyük bir kamu kaynağı boşa 
gidecek hem de yüzlerce yıl tahribatı 
giderilemeyecek bir doğa katliamına 
neden olacaktır. Tüm bu sebeplerle bu-
radan tekrar sesleniyoruz:

Kanal İstanbul projesinden vazgeçin! 
Bölgeyi imara açmayın! Kaynakları ül-
kemizin krizden çıkması için kullanın!

1 Mayıs Coşku ile Kutlandı

Edirne, İstanbul, Tekirdağ-Çorlu ve 
Kırklareli Lüleburgaz’da olmak üzere 
Şubemiz etkinlik alanında olan tüm il-
lerde üyelerimiz ile birlikte emeğin bir-
lik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 
Mayıs coşkuyla kutlandı. 

Kriz ve kıdem tazminatının damgasını 
vurduğu 1 Mayıs kutlamaları, İstan-
bul`da da yüksek katılım ile gerçekleşti.
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Bas Bas Paraları Kanaalaaa
Gülseren Yurttaş’ı Andık

İSKİ tarafından İstanbul’da bazı bölge-
lerdeki yoğun yağış sonrası su baskınla-
rının engellenmesine yönelik Ayvalıde-
re Yağmur Suyu Tüneli Açılış Töreninde 
kullanılacak TBM makinesine, İSKİ Me-
len Projesi kapsamındaki Sarayburnu 
şantiyesinde hayatını kaybeden üyemiz 
Gülseren Yurttaş’ın ismi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ekrem İmamoğlu açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, bu makineye isim 
verirken geçmiş dönemlerde İBB pro-
jelerinde hayatını kaybeden insanların 
isimlerinin araştırıldığını belirterek 
İSKİ Melen Projesinde taşeron firmada 
çalışırken hayatını kaybeden Gülseren 
Yurttaş`ın isminin bu makineye veril-
mesini uygun gördüğünü, çalışmaları 

sırasında Belediyenin ve beraber çalışan 
şirketlerin iş güvenliği konusunda çok 
dikkatli olması gerektiğini, iş güvenliği 
konusunda yapılacak harcamaları ge-
reksiz gören hiç kimsenin kendisi ile yol 
arkadaşı olamayacağını belirtti.

Toplantılar

• 19.03.2019 tarihinde Kadıköy Temsil-
ciliğimizde, 26.03.2019 tarihinde Bahçe-
lievler Temsilciliğimizde ve 19.04.2019 
tarihinde Bakırköy Temsilciliğimizde; 
Şube Yönetim Kurulumuzun çalışma 
programında yer alan “Temsilcilik-O-
da Yönetimi İlişkisinin Geliştirilmesi” 
çerçevesinde üyelerimiz ile bir araya 
geldik.

• 04.04.2019 tarihinde İstanbul Harita-
cıları Sosyal Çalıştayı (İHSÇ) Tanıtım 
ve Atölyeler Toplantısı, Şubemizde ger-
çekleştirildi.

• 14.09.2019 tarihinde sekretaryasını 
Şubemizin yürüttüğü Eğitim Sempoz-
yumu’nun Bilim ve Danışma Kurulu 

34şubelerimizden  /  istanbul

Toplantısı, Şubemizde yapıldı.

• Tekirdağ Bölgesinde yaşanan sorun-
lara ilişkin üyelerimizden gelen talep 
ve önerilerin alınması ve birlikte çözüm 
üretilmesi amacıyla üyelerimizle top-
lantı yaptık.

• 03.12.2019 tarihinde Esenyurt’ta bulu-
nan serbest harita kadastro mühendis-
lik bürosu sahibi üyelerimizle Esenyurt 
Belediyesi Kent Konseyi Toplantı Salo-
nunda bir araya geldik.

Eğitimler

• 23.03.2019 tarihinde yeni mezun mes-
lektaşlarımızın iş yaşamına daha dona-
nımlı olarak başlayabilmeleri amacı ile 
Şubemiz tarafından mesleğimizin çalış-
ma ve uygulama alanları ile ilgili eği-
timler kapsamında, “Serbest Harita Ka-
dastro Mühendislik Müşavirlik Büroları 
(SHKMMB) ve Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislik Büroları (LİHKAB)’larda 
Gerçekleştirilen Harita Mühendisliği 
Uygulamaları Eğitim Semineri”,

• 06.04.2019 tarihinde “GNSS Veri 
Değerlendirme ve Analizindeki Son 
Gelişmeler/İHA Haritacılık Uygula-
malarında Ulusal Mevzuat Oluşturma 
Sürecinin Değerlendirilmesi Eğitim Se-
mineri”,
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Katar Emirinin annesi Şeyha Moza Kanal 
İstanbul’un  neden gerekli olduğunu 
çözmüş olmalı ki bölgeden 44 dönümlük 
arazi satın almış. 

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



“Özgür Yazılımlarla Haritalama ve Ko-
numsal Uygulama Geliştirme Eğitim 
Atölyeleri” etkinlikleri kapsamındaki 
“GTA/LİNUX Atölyesi”,

• 07.12.2019 tarihinde OpenStreetMap, 
OSM Veri Yapısı, OSM Çevrimiçi Dü-
zenleme Araçları, HOT Tasking Mana-
ger, İnsani Haritalama Uygulaması baş-
lıklarının ele alınacağı “OpenStreetMap 
Mapathon” başlıklı 2. atölye çalışması 
düzenlendi.

Öğrenci Etkinlikleri

• 15.03.2019 tarihinde “Mezun Olduk 
Ya Sonra?” etkinliği düzenlendi.

• 03.04.2019 tarihinde “Diplomanın 
Arkasında Ne Var?” etkinliği, İstanbul 
Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi.

• 16.04.2019 tarihinde ikincisi düzen-
lenen Ayvansaray Üniversitesi Kariyer 
Günleri’nde Ayvansaray Üniversitesi 
Harita ve Kadastro Bölümü öğrencileri 
ile bir araya geldik.

• 31.05.2019 tarihinde YTÜ İnşaat Fa-
kültesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen İnşaat Fakültesi Bitirme Ödevi 
Yarışması Ödül Töreni’ne Şube Yöne-
tim Kurulunca katılım sağladık.

• 02.10.2019 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Tanışma ve Oryantasyon Top-
lantısı, 03.10.2019 tarihinde ise Yıldız 
Teknik Üniversitesi Harita Mühendis-
liği Bölümü Tanışma ve Oryantasyon 
Toplantısı yapıldı.

• 28.11.2019 tarihinde YTÜ Harita Mü-
hendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile 
bir araya geldik. YTÜ Harita Mühendis-
liği Bölümü 1. sınıf öğrencilerine; mes-
leğimizin çalışma alanları, öğrenci üye 
olabilecekleri, mezuniyet sonrasında ise 
üye olacakları HKMO`nun yapısı, ilke-
leri, çalışma anlayışı, Şubemiz ve Öğ-
renci Komisyon çalışmalarının anlatıl-
dığı ve mesleki dayanışmanın önemini 
vurgulayan bir sunum yapıldı.

• 18-21 Nisan 2019 ve 14-15-16-17 Ekim 
2019 tarihlerinde İstanbul’da, 11-12-18-
19 Mayıs 2019 tarihlerinde Kırklareli’de 
ve 27-28-29-30 Haziran 2019 tarihlerin-
de Tekirdağ Çorlu’da “İHA-1 Pilotaj 
Eğitimleri”,

• 14-15-16-17 Mayıs 2019, 9-10-11-12 
Eylül 2019 ve 19-20-26-27 Ekim 2019 
tarihlerinde “Temel Bilirkişilik Eğitim-
leri”,

• 15.06.2019 tarihinde “Şantiyelerde 
Harita/Geomatik Mühendisliği Uygula-
maları Eğitim Semineri”,

• 02.11.2019 tarihinde üyemiz Ergüder 
Ülger’in verdiği “Yol Proje Uygulama-
ları Eğitim Semineri”, 

• 09.11.2019 tarihinde üyemiz ve In-
Mapper Kurucu Ortağı-Geomatik Yük-
sek Mühendisi Sarp Tomrukçu tarafın-
dan verilen “Kapalı Alan Navigasyonu” 
başlıklı etkinlik, 

• 16.11.2019 tarihinde Şubemiz Eğitim 
Salonunda Yer Çizenler Derneği ile bir-
likte düzenlediğimiz, HKMO Akademi 
ve Yer Çizenler Herkes İçin Haritacı-
lık Derneği işbirliğiyle organize edilen 
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• 23.11.2019 tarihinde Şube Öğrenci 
Komisyonumuz tarafından ‘Öğrenci 
Toplantısı’ düzenlendi. Yıldız Teknik, 
İstanbul Teknik ve Okan Üniversitesi 
Harita/Geomatik Mühendisliği Bölü-
münde eğitim görmekte olan öğrenci-
lerin bir araya gelip tanışmaları, sohbet 
edip bilgi ve deneyim aktarımında bu-
lunmaları, sorunlarını ve çözüm öneri-
lerini tartışmaları, Odamız ve öğrenci 
üye faaliyetleri konusunda bilgi sahibi 
olabilmeleri ve Şubemiz çalışmalarına 
dair görüş, eleştiri ve önerilerini aktara-
bilmeleri için bir araya gelindi. 

Ziyaretler

• 03.04.2019 tarihinde İstanbul İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünde çalışan mes-
lektaşlarımız, Yönetim Kurulumuzu zi-
yaret etti.

• 15.04.2019 tarihinde Çorlu Belediye 
Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt’u,

• 15.04.2019 tarihinde Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Al-
bayrak’ı,

• 21.05.2019 tarihinde Çorlu Belediyesi 
Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İbra-
him Turgut Bolat’ı 

• Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan 
Hançerli’yi, 

• Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Gül Coşkun’u,

• Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü ve Jeodezi Anabilim Dalı Baş-
kanı Sayın Prof. Dr. Haluk Özener’i zi-
yaret ettik. 

Etkinlikler

16.03.2019 tarihinde Şubemiz Kadın 
Komisyonu tarafından organize edilen, 
Gazeteci-Yazar Nuray Sancar’ın “Kadı-
nın Yazısı” sunumu ile katıldığı 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği 
gerçekleştirildi.

17.03.2019 tarihinde genç mühendisle-
rin sorunlarının tespiti ve çözümü için 
“Genç Mühendisler Buluşması” etkinli-
ğimiz yapıldı.

17.11.2019 tarihinde Şubemiz tarafın-
dan geleneksel olarak düzenlenen mes-
lekte 30 yılını dolduran üyelerimize 
yönelik düzenlediğimiz ‘Plaket Töreni’ 
yapıldı. 30. yılını dolduran üyelerimize 
plaketleri, Yönetim Kurulu üyelerimiz 
tarafından takdim edildi.

23.11.2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi 
İsmail Ercüment Ayazlı`nın kentsel 
büyümenin belirlendiği çalışmalarda 
Sancaktepe ilçesindeki kentsel büyüme 
ve simülasyon sonuçlarına göre kentsel 
büyümenin mülkiyet yapısına ve arazi 
kullanımına etkilerini irdelediği “Kent-
sel Büyümenin Arazi Kullanımı ve Mül-
kiyet Desenine Etkileri-2070`te Sancak-
tepe” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. 

28.11.2019 tarihinde üyemiz Nagihan Gür-
kan tarafından yazılan ve yönetilen “Evin 
Kokusu” adlı tiyatro oyununu izledik.

103
Harita Bülteni115

34şubelerimizden  /  istanbul

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



üyelerimize liste fiyatı üzerinden tüm 
ürünlerde geçerli olmak üzere %20 in-
dirim uygulanacaktır.

Eğitimler

Şube Eğitim Komisyonumuzun kara-
rı doğrultusunda meslektaşlarımızın 
mesleki ve teknik alanlarda gelişimleri-
ne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 
eğitimler kapsamında;

• “ARCGIS Eğitimi”,

• 03.07.2019 tarihinde Manisa İl Temsil-
ciliğimizde “ARCGIS Eğitimi”, 

• 27-28 Temmuz ve 3-4 Ağustos 2019 ta-
rihleri arasında “İHA 0 ve İHA1 Eğitimi”,

• 21-22 Eylül ve 28-29 Eylül 2019 “Bilir-
kişilik Temel Eğitimi”, 

• 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde “Yer 
Çizenler Derneği” ile ortak düzenlenen 
“MAPATHON ve QGIS Eğitimi”,

• 5-6-7-8 Aralık 2019 tarihlerinde “Bilir-
kişilik Temel Eğitimi” verildi.

Ziyaretler

• İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesini,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve 
CBS Dairesi Başkanı ve aynı zamanda 
14 ve 15. Dönem Şube Eski Başkanımız 
Sayın Kubilay Yıldırım’ı,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı ve aynı za-

Harita Bülteni

HKMO İzmir Şubesi

HKMO İzmir Şubesi olarak üye-
lerimizin sadece iş alanlarında 
değil diğer tüm sosyal alanlar-

da da çıkarlarını gözetiyor işbirlikle-
ri yapıyoruz. Üyelerimizin refahı için 
yaptığımız işbirlikleri bu dönem de de-
vam etti. Bu kapsam içerisinde etkinlik 
alanımızdaki belediyelerden hastanele-
re kadar pek çok kurum ve kuruluş ile 
protokoller imzaladık. Gelin bu işbirlik-
lerine birlikte göz atalım:

Belediyeler ile Protokoller 

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaş-
ma faaliyetleri için gerekli harita ve 
kadastro mühendislik hizmetlerinin bi-
limsel, teknik esaslara ve mesleki kural-
lara uygun olarak yerine getirilebilmesi 
amacı ile toplumcu mühendis algısıyla 
mesleki faaliyet denetimini yaygınlaş-
tırmak; dolayısıyla meslektaşlarımızı 
koruyarak kentlerimize, doğamıza, çev-
remize ve mesleğimize sahip çıkarak 

sadece Odamızın ve meslek disiplinimi-
zin değil yerel yönetimlerin de yararını 
gözeten teknik işbirliğini büyütmeye 
devam ediyoruz. Bu kapsamda Kara-
bağlar Belediye Başkanlığı, Karşıyaka 
Belediye Başkanlığı, Menemen Belediye 
Başkanlığı, Seferihisar Belediye Başkan-
lığı ve Foça Belediye Başkanlığı ve Oda-
mız arasında Mesleki Faaliyet Denetimi 
Protokolü imzalandı.

Batıgöz Hastaneleri

Şube olarak BATIGÖZ Hastaneleri ile 
1 yıllık indirim protokolü imzaladık. 
Odamız üyeleri ve birinci derece ya-
kınlarına uygulanacak (anne, baba, eş, 
çocuk) muayene, tetkik, lazer ve ameli-
yatlarda protokol kapsamında indirim 
uygulanacaktır.

Lokal Alsancak

Şubemiz ve Lokal Alsancak Restaurant 
arasında yapılan protokol çerçevesinde 

HKMO Her Alanda Yanınızda

Üyelerimiz İçin İşbirliklerimiz
Meslektaşlarımızı koruyarak kentlerimize, doğamıza, çevremize 

ve mesleğimize sahip çıkarak sadece Odamızın ve meslek 

disiplinimizin değil yerel yönetimlerin de yararını gözeten teknik 

işbirliğini büyütmeye devam ediyoruz. 
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manda 12. Dönem Şube Başkanımız Sa-
yın S. Selçuk Savcı’yı,

• Muğla ili, Menteşe ilçesinin Belediye 
Başkanı meslektaşımız Sayın Bahattin 
Gümüş’ü,

• Karabağlar Belediye Başkanı Şube 
Eski Başkanımız Sayın Muhittin Selvi-
topu’nu,

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Tunç Soyer’i,

• Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku 
Gümrükçü’yü,

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sa-
yın Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Hakan Ayber ve Ha-
rita Genel Müdürü Tuğgeneral Sayın 
Osman Alp’i,

• Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Maçoğlu’nu,

• Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Osman Gürün’ü,

• Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Ek-
rem Savaş ve Harita Mühendisliği Bö-
lüm Başkanımız Sayın Erol Yavuz’u,

• Denizli 18. Tapu Kadastro Bölge Mü-
dürü Sayın İlhan Özlü ve Denizli Ka-
dastro Müdürü Sayın Ali Çelik’i,

• Uşak Kadastro Müdürü Sayın Hanifi 
Sitemoğlu ve Kadastro Müfettişi Sayın 
Enes Kaşak’ı,
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• Denizli ili, Honaz ilçesi Belediye Başka-
nı Sayın Yüksel Kepenek’i ziyaret ettik.

• Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sa-
yın İlhan Özlü ve Kadastro İl Müdürü 
Sayın Ali Çelik, HKMO Denizli Temsil-
ciliğimizi ziyaret etti.

• 21.10.2019 tarihinde İzmir Kadastro İl 
Müdürü Sayın İbrahim Turan, Şubemi-
zi ziyaret etti. 

• Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Millet-
vekillerinden Sayın Bedri Serter ve CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım 
Kaya Şubemizi ziyaret etti, karşılıklı fi-
kir alışverişinde bulunduk.

• Milas Belediye Başkanı Sayın Mu-
hammet Tokat ve çalışma arkadaşları, 
Milas Temsilciliğimizi ziyaret etti ve 
üyelerimizle bir araya geldi. 

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



Harita Bülteni
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İ
nsanlığa geçmişten kalan ve geleceğe 
aktarmakla sorumlu olduğumuz mi-
rasımız olan ormanlarımız binlerce 

canlıya ev sahipliliği yapan, eksikliğinin 
telafisi olmayan, yaşadığımız kentlerin 
akciğeri diyebileceğimiz değerlerimizdir.

Dünya’da her yıl yaklaşık 5 milyon hek-
tar orman; yangınlardan zarar görmek-
tedir. Türkiye`de ise yılda ortalama 3 
bin orman yangını çıkmakta ve bunun 
sonucunda yaklaşık 9–10 bin hektar 
orman zarar görmektedir. Ülkemiz or-
manları uçsuz bucaksız değildir ve bu 
sınırlı mirasın korunması sorumluluğu 
sadece ilgili kurumlarda da değildir. 
Akdeniz iklim kuşağında bulunan kıyı 
bölgelerimizdeki yaklaşık 12,5 milyon 
hektar ormanlık alan orman yangınları 
için riskli alandır. İzmir özelinde de or-
manlarımızın tamamına yakını orman 
yangınları için riskli bölgededir. Yalnız-
ca ilgili kurumlar bu önlemleri alacak 
yeterlilikte değildir. Bu sebeple toplu-

• TMMOB’ye bağlı meslek disiplinle-
rinden üniversite öğrencilerinin bir ara-
ya geldiği ‘1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü Gündemli Toplantı’,
• Ödemiş, Nazilli, Dikili-Bergama, De-
nizli, Didim-Bodrum Temsilciliğimiz-
deki üyelerimizle mesleki uygulamalar 
ve sorunlarımız hakkında toplantı,
• Temsilciliğimizdeki üyelerimizle 
mesleki uygulamalar ve sorunlarımız 
hakkında toplantı,

HKMO İzmir Şubesi

Basın Bildirisi

Orman Yangınları Kader Değildir!
Yalnızca ilgili kurumlar bu önlemleri alacak yeterlilikte değildir. 

Bu sebeple toplumu oluşturan bireyler olarak bu sorumluluğu 

paylaşmak zorundayız.

mu oluşturan bireyler olarak bu sorum-
luluğu paylaşmak zorundayız.

Maalesef 18 Ağustos Pazar günü, Kara-
bağlar`ın Tırazlı Köyü’nde başlayan ve 
Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçra-
yan orman yangınında yüzlerce hektar 
orman kül olmuştur. %97`si insan kay-
naklı olan orman yangınlarının sorum-
luluğunun toplum olarak paylaşılması 
gerektiğinin ve ormanlarımızın gelece-
ğinin ipotek altına alınmasına seyirci 
kalmayacağımızın bir kez daha altını 
çiziyoruz. Yanan ormanlık bölgelerimi-
zin bundan sonraki süreçte akıbetinin 
takipçisi olacağımızı duyuruyoruz!

Toplantılar

• Şubemizde Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerimizin de katılımıyla ‘18. 
Yaz Eğitim Kampı Gündemli Eğitim 
Komisyonu Toplantısı’,

35şubelerimizden  /  izmir
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• İzmir`deki Belediye Meclis Üyesi 
meslektaşlarımızla birlikte İmar Kanu-
nu değişiklikleri, yerel yönetimlerle iş 
birliği vb. konuları üzerine toplantı,
• Uşak Temsilciliğimizde Uşak Üniver-
sitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileri ve meslektaşlarımız ile toplantı,
• Uşak Kadastro Müdürlüğünce dü-
zenlenen imar affı ile ilgili bilgilendir-
me toplantısı, 
• Denizli Temsilciliği olarak Pamukka-
le Üniversitesi bünyesinde yeni açıla-
cak olan Çameli Meslek Yüksek Okulu 
Tapu Kadastro Bölümü öğretim üyeleri 
ile toplantı,
• 18.10.2019 tarihinde İzmir Şube 16. 
Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı,
• 18.10.2019 tarihinde İzmir Şube Yöne-
tim Kurulu ile Şube etkinlik alanındaki 
temsilci ve temsilci yardımcılarının ka-
tıldığı “3. Temsilciler Toplantısı”,

• Çınarlı Meslek Lisesi ziyaretimiz sıra-
sındaki düzenlenecek olan ‘Meslek Ta-
nıtım Günleri’ üzerine Oda olarak nasıl 
katkı koyabileceğimiz ve iş birliğimizin 
gelişimi hususları üzerine toplantı ger-
çekleştirildi.

Etkinlikler

• 13.03.2019 tarihinde mesleki çınarla-
rımızdan Dr. İlhan Ekincioğlu’nun hoş 
sohbetiyle mesleğe, hayata ve Türki-
ye’nin siyasi, sosyal, ekonomik günde-
mine dair söyleşi gerçekleştirdik. 

• 01.07.2019 tarihinde Denizcilik ve Ka-
botaj Bayramı kutlamaları kapsamında 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen “11. Kartondan 
Tekneler Yarışması”nda Şubemiz, “En 
Centilmen Ekip Ödülü”nü almaya hak 
kazandı. 

• 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde üyeleri-
mizin yoğun katılımı ile Kuşadası’nda 
meslekte 30 hizmet yılını dolduran üye-
lerimize “30.Yıl Hizmet Plaketleri” tak-
dim edildi. 

• Menemen`de Kâtip Çelebi Üniversi-
tesi öğrencisi meslektaşlarımızla ger-
çekleştirilen tanışma etkinliğimizde, 
Öğrenci Temsilcimiz tarafından ‘Oda 
yapısı, görevleri ve amaçları`, ‘Oda bi-
zim için ne yapar?’ başlıklarını içeren 
bir sunum yapıldı. Daha sonra devrim 
şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Anıtı’nı 
ziyaret ettik. 

Maalesef 18 Ağustos 
Pazar günü, Karabağlar`ın 
Tırazlı Köyü’nde başlayan 
ve Seferihisar ile Menderes 
ilçelerine sıçrayan orman 
yangınında yüzlerce 
hektar orman kül 
olmuştur. 

• Genç meslektaşlarımızın mesleki, tek-
nik, sosyal alanlarda gelişimine katkı 
sağlamak ve Oda örgütlülüğünün geliş-
tirilmesi amacıyla öğrenci üyelerimizle 
birlikte Kış Eğitim Kampımızın birinci-
sini gerçekleştirdik. 

• Sayın İsmail Mutaf’ın katkılarıyla 
“Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında 
Harita Mühendisliğinin Önemi” konu-
lu söyleşimizi gerçekleştirdik. 

• Uşak Temsilciliğimizde “Göğem Kö-
yünde Son Bulan Hayal” konulu söyleşi 
etkinliğimize “Aklın Yolu Cumhuriyet” 
kitabının yazarı ve konuşmacı olarak 
katılan Mustafa Tevfik Kızgınkaya, 
Kurtuluş Savaşı ve Uşak`ta son bulan 
Yunan işgali hayali ve Yunan işgal or-
duları başkomutanı Trikopis`in esir 
alınması ile ilgili bir sunum gerçekleş-
tirdi ve kitabını imzaladı. 

• Çameli Meslek Yüksekokulu, Tapu 
ve Kadastro Programı öğrencileri için 
mesleklerini tanıma, Tapu ve Kadastro 
Programı öğrencilerini mezun olacak-
ları sektöre kazandırma, sektörün istek 
ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirme, 
staj için iş yerine gitmeden önce faydalı 
tavsiyelerde bulunma adına Çameli Taş 
Konaklar’da etkinlik düzenlendi. 

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



Etkinlikler & Toplantılar

• 07.04.2019 tarihinde Gençlik Komis-
yonumuzun da katılımlarıyla üyeleri-
miz ile toplantı gerçekleştirdik. Toplan-
tının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Şube Saymanımız Cavit Ant; mesleki 
faaliyet denetimlerinin mesleki faaliyet 
denetim görevlileriyle beraber aylık 
olarak yapıldığını belirterek özellikle 
serbest piyasada yaşanan ekonomik so-
runların birlikte hareket edilerek çözü-
lebileceğini vurguladı. 

• 23.05.2019 tarihinde Mersin’de ve 
18.05.2019 tarihinde Gaziantep’te Mes-
lekte 30. Yıl Plaket Töreni düzenledik.

• Odamızın Netcad firması ile yaptığı 
görüşmeler neticesinde bir protokol im-
zalanarak Odamıza tescilli büro ve şir-
ket sahibi üyelerimizin yararına olacak 
şekilde protokol hayata geçirildi. Oda-
mızın Netcad firması ile yapmış olduğu 
bu protokolün detaylarını SHKMMB 
sahibi üyelerimize aktarmak için Şube-
mizde 21.11.2019 tarihinde bir bilgilen-
dirme toplantısı yaptık.

• 27-30 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Hatay Temsilciliğimizde “Temel Bilirki-
şilik Eğitimi”,

• 19-20-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde 
Mersin İl Temsilciliğimizde Geomatics 
Harita Mühendislik ve Müş. Ltd. Şti. 
tarafından “İHA-1 Sınıfı Resmi Sertifika 
Eğitimi” düzenlendi.

Ziyaretler

•30.04.2019 tarihinde Çukurova İlçe Be-
lediye Başkanı Sayın Soner Çetin’i maka-
mında ziyaret ederek mesleğimizin öne-
minden ve SHKMMB’lerce düzenlenen 
tip sözleşmelerin öneminden bahsettik.

• 10.10.2019 tarihinde İskenderun İlçe 
Temsilciliğimiz, İskenderun Belediye 
Başkanı Sayın Fatih Tosyalı’yı maka-
mında ziyaret etti. Görüşmede iptal 
olan imar planları, 1/1000 ölçekli yeni-
den hazırlanan planlar hakkında bilgi 
aldık ve Belediyeden beklentilerimizi 
dile getirdik. 

• 19.11.2019 tarihinde Mersin İl Temsil-
cimiz Sayın Seyfi Çubuk ve Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyelerimiz, Toroslar 
Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yıl-
maz’ı makamında ziyaret etti. 

Harita Bülteni

Yaşanabilir Kentlerin Oluşturulma-
sında Harita Mühendisliği Paneli

Yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında 
harita ve kadastro mühendislerinin görev-
leri ve etkinliklerinin konu edildiği panel, 
Odamızın Adana Şube ve Hatay Temsil-
ciliği organizasyonu ile gerçekleştirildi. 
Önceki dönem Genel Başkanlarımızdan 
ve Mekânsal Planlama ve İmar Komis-
yonu Başkanı Sayın Hüseyin Ülkü`nün 
yürütücülüğünü yaptığı panelde; pane-
list Harita Mühendisi Ahmet İpekçi ve 
Menteşe Belediyesi Harita Mühendis-
lerinden Ahmet Yıldırım mesleğimizin 
yaşanılabilir kentlerin oluşturulmasında 
üstlenmiş olduğu görevler, uygulamada 
yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler, 
uygulamada çıkan aksaklıkların gide-
rilmesi ile ilgili konular hakkında dene-
yimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Eğitimler

• İskenderun İlçe Temsilciliğinde İn-
sansız Hava Aracı (İHA-1) Pilotaj Resmi 
Sertifika Eğitimi,

• Gençlik Komisyonu tarafından 16-
17 Mart 2019 tarihlerinde İskenderun 
Temsilciliğimizde “Bentley Microstati-
on SS4 V8i Eğitimi”,

HKMO Adana Şubesi
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• 08.12.2019 tarihinde giriş seviyesinde 
“PostgreSQL Eğitimi” düzenledik.

Ziyaretler 

• 08.07.2019 tarihinde Antalya Tapu ve 
Kadastro 6. Bölge Müdürü Meslekta-
şımız Funda Aydın Seymen, Şubemizi 
ziyaret etti. 

• Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şa-
hin ve Konyaaltı Belediye Başkanı Se-
mih Esen’i makamlarında ziyaret ede-
rek yeni dönemde kendilerine başarı 
dileklerinde bulunduk.

• 25.12.2019 tarihinde Antalya Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Akın Akıncı, Başkan Yardımcısı 
Ercan Özbek ve Genel Sekreter Yardım-
cısı İsmail Volkan, Şubemizi ziyaret etti.

Etkinlikler & Toplantılar

• 20.04.2019 tarihinde GNSS Teknik fir-
ması tarafından “İHA ve Drone Ürün-
lerinin Tanıtımı ve Veri Değerlendiril-
mesi” ile ilgili sunum gerçekleştirildi. 
Etkinliğe katılıp meslekte 30. yılını dol-
duran üyelerimize de plaketleri takdim 
edildi. Ayrıca etkinlik bitiminde 14. Dö-

7181 Sayılı Yasa Hakkında Çalıştay 

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun ile alakalı Şubemizde Çevre ve Şehir-
cilik İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Antalya Kadastro Müdürlüğü, 
Milli Emlak Daire Başkanlığı, Akdeniz 
Üniversitesi ve tüm ilçe belediyelerinde 
çalışan, konusunda uzman meslektaşlar 
ve paydaş meslek gruplarından katılımcı-
ları davet ederek bir çalıştay düzenledik. 
7181 sayılı Yasa’yı detaylı bir şekilde in-
celeyerek 3194 sayılı Yasa’nın Uygulama 
Yönetmeliği hazırlanıp yürürlüğe girene 
kadar izlenecek yol haritasını ve karşılaşı-
labilecek muğlak konuları irdeledik. Ay-
rıca özellikle değişiklik yapılan 3194 sayılı 
İmar Kanunu ile alakalı görüş ve önerileri 
değerlendirdik. 

Eğitimler

• 13-14-15-16 Temmuz 2019 tarihlerin-
de 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından üyelerimize yönelik 
“İHA-1 Ticari Pilotluk Eğitimi” yapıldı.

• Genç meslektaşlarımız ile “3194 sayılı 
Yasa’nın 18. Madde Uygulaması Eğiti-
mi” ve eğitimin ardından etkinliğin de-
ğerlendirildiği bir toplantı yaptık.

şubelerimizden  /  adana, antalya

HKMO Antalya Şubesi
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nem Özel Sektör Komisyonu tarafından 
komisyon toplantısı yapıldı. 

• 13.05.2019 tarihinde 14. Dönem komis-
yonlarımızdan Özel Sektör Komisyonu, 
2019 Yılı 2.Yarı Yıl Mühendislik Hizmetleri 
ve Ücret Tarifesinin güncellenmesi hakkın-
da görüş oluşturmak ve özel sektör sorun-
larının değerlendirilmesi konularını görüş-
mek için 2. toplantısını gerçekleştirdi.

• 15.05.2019 ‘de 14. Dönem Kadın Komis-
yonumuz, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

• 22.05.2019 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz ve üyelerimiz ile birlikte 
toplantı düzenledik. Toplantı sonrası 
Kırcami Bölgesi İmar Uygulaması Ça-
lışmaları sürecindeki özverili ve mesle-
ğimizi yücelten çalışmalarından dolayı 
üyelerimiz Emre Vural ve Seher Sarı-
gül`e plaket takdim ettik.

• 25.05.2019 tarihinde Isparta`da bulu-
nan üyelerimiz ile birlikte toplantı dü-
zenledik. Toplantının ardından Ispar-
ta`da bulunan üyemiz Ahmet Uysal`a 
30.Yıl Plaketi takdim ettik.

• 21.08.2019 tarihinde Şubemiz Özel 
Sektör Komisyonu, serbest mühendis-
lik müşavirlik hizmeti veren üye büro/

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



Harita Bülteni

şirketlerimizle “Mesleki Faaliyet De-
netimi Uygulamaları” konulu toplantı 
gerçekleştirdi. 

• 04.10.2019 tarihinde Antalya Mes-
lek Odaları Eşgüdüm Kurulu Üyeleri, 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek ile bir araya gelerek 
gerçekleştirilecek projeler ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundu. Toplantıya Şube 
Başkanımız ve Eşgüdüm Kurulu Üyesi 
Ufuk Aydın da katılım sağladı.

• 19.10.2019 tarihinde Şubemizde Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte Yönetim Kurulu Toplantısı yaptı. 
Yönetim Kurulu Toplantısının ardından 
Temsilciler Toplantısı gerçekleştirildi. 

• 27.10.2019 tarihinde Şubemizin Gele-
neksel Cumhuriyet Yemeğini üyeleri-
mizle birlikte coşku ile kutladık. Mes-
lekte 30. yılını dolduran üyelerimize 
plaketlerini takdim ettik.

• 01.11.2019 tarihinde Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra 
No: 1)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliği (Sıra No: 3) için üyelerimize ve 
diğer katılımcılarımıza detaylı bilgiler 
vermek üzere Şubemizde Antiad ile or-

HKMO Bursa Şubesi

taklaşa olarak bilgilendirme amaçlı bir 
seminer düzenledik.

• 09.11.2019 tarihinde Alanya Temsil-
ciliğimizin organizasyonu ile meslek-
taşlarımız toplantıda bir araya geldi. 
Meslekte 30. yılı geride bırakan Alanya 
Temsilciliğimiz bünyesindeki meslek-
taşlarımıza anı plaketlerini de toplantı 
vesilesiyle takdim ettik. 

• 17.11.2019 tarihinde Genç Harita Mü-
hendisleri Komisyonumuz toplantı ger-
çekleştirdi.

İndirimler

• Özel Antalya Tıp Merkezi ile Şubemiz
arasında indirim protokolü imzalandı.

• Özel Ofm Hastanesi ile indirim anlaş-
mamız devam ediyor.
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CBS Günü Düzenlendi

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda far-
kındalığı artırmak üzere tüm dünyada 
kasım ayı içerisinde kutlanan “Dünya 
CBS Günü” kapsamında; 26.11.2019 ta-
rihinde Bursa Akademik Odalar Birliği 
Oditoryumunda “Bursa`nın Deprem 
Riski, Kentsel Dönüşüm ve Coğrafi 
Bilgi Sistemi Uygulamaları” temasıyla 
sempozyum düzenledik.

Açılış konuşmasını Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak`ın yaptığı sempozyumda 
Şube Sekreterimiz Cüneyt Taşkesen`in 
moderatörlüğünde konuşmacılarımız; 
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan 
Kutoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü İbra-
him Eken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi 
Başkanı Muhammed Kürşat Gürsoy ve 
Arda Harita Bilgi Sistemleri adına Fikri 
Haşal; Bursa`nın depremselliği, Bur-
sa için kentsel dönüşümün önemi ile 
kentsel sorunların çözümüne yönelik 
yönetim ve yatırım kararlarına destek 
sağlayan coğrafi bilgi sistemi uygula-
malarından bahsettiler.

Sunumların ardından, sempozyum so-

• 17.10.2019 tarihinde Piri Reis Harita 
Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Derneği, Şubemizi ziyaret etti.

Toplantılar & Etkinlikler

• 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Nilüfer 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kari-
yer Günleri kapsamında Bursa Akade-
mik Odalar Birliği Meslek Odaları ola-
rak meslek tanıtımları yaptık. 

• 29.04.2019 tarihinde Şubemiz 14. Dö-
nem Sosyal Etkinlikler ve Gençlik Ko-
misyonunun çalışmaları kapsamında 
düzenlenen “Mühendis Buluşmaları”-
nın ilkini gerçekleştirdik. 09.11.2019 
tarihinde ise genç meslektaşlarımızla 
Tanışma Toplantısı düzenledik.

• 18.06.2019 tarihinde Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Toplantımızı Or-
hangazi Temsilciliğinde yaparak Or-
hangazi Temsilciliğimize bağlı meslek-
taşlarımızla buluşma gerçekleştirdik. 

• 20.06.2019 ve 15.11.2019 tarihlerinde 
Şubemize kayıtlı, mesleğimizde duayen 
olmuş Sn. Ali Kıran, Sn. Fikret Varcan, 
Sn. Ali Niyazi Öz ve Sn. Ahmet Ağaş-
cıoğlu`nun katılımı ile söyleşi program-
ları düzenledik. 

şubelerimizden  /  antalya, bursa
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ru-cevap bölümü ve plaket töreni ile 
sona erdi.

Ziyaretler

• 03.05.2019 tarihinde Balıkesir İl Tem-
silcimiz S. Haluk Yeşilsu, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı bünyesin-
de çalışan meslektaşlarımızı ziyaret etti. 

• 17.07.2019 tarihinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesinde atanan üyelerimiz; Akıllı 
Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı 
M. Kürşat Gürsoy, Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanı Cengiz Akyol, Kamu-
laştırma Müdürü Süleyman Bulut, Akıl-
lı Şehircilik Müdürü Ali Köşker, Emlak 
Yönetimi Müdürü Ali Ataman Yüksel, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Cü-
neyt Taşkesen’i ziyaret ettik. 

• Kestel Belediye Başkanı Önder Ta-
nır’ı, Kestel Belediyesi Başkan Yardım-
cısı olarak atanan meslektaşımız Taner 
Kahveci ve Emlak İstimlak Müdürü Ah-
met Haşim Erdoğan’ı ziyaret ettik.

• Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem ve Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamla-
rında ziyaret ettik.

• 28.06.2019 tarihinde Çanakkale İl 
Temsilciliğimize bağlı meslektaşları-
mızla toplantıda buluştuk. Toplantının 
son bölümünde GNSS Teknik firma-
sı Genel Müdürü Sn. Hakan Karagöz, 
yeni nesil haritalama çalışmalarından 
drone teknolojisi ile harita üretimi ko-
nusunda örnek uygulamalar üzerinden 
bir bilgilendirme sunumu yaptı. 

• 09.10.2019 tarihinde Danışma Kurulu 
üyelerimizin katılımı ile Şubemiz 14. 
Çalışma Dönemi 2. Danışma Kurulu 
Toplantısını gerçekleştirdik.

• 25.11.2019 tarihinde “TKGM Kadast-
ro Dairesi Başkanlığının Talebe Bağ-
lı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve 
Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi 
(2019/13)” gündemli Özel Sektör Top-
lantısını yaptık.

• 06.12.2019 tarihinde Çanakkale İl 
Temsilciliğimizde SHKMM toplantısı 
gerçekleştirdik. Şube faaliyetlerimiz 
hakkında genel bir bilgilendirme yap-
tıktan sonra meslektaşlarımızın karşı-
laştığı problemleri görüştük.

• 13.12.2019 tarihinde Şubemizin 16. 
Geleneksel Bowling Turnuvasını dü-
zenledik.

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



Harita Bülteni

• 21.12.2019 tarihinde Balıkesir İl Tem-
silciliğimizde tüm üyelerimizin davetli 
olduğu bir toplantı düzenledik. 

• “1915 Çanakkale Köprüsü” çalışma-
larını yerinde incelemek amacıyla Asya 
Ankraj ve Viyadük şantiyesine üyeleri-
mizin değerli katılımları ile teknik gezi 
gerçekleştirdik.

Eğitimler

• 19.04.2019 tarihinde Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığınca yürütülen “Bir 
Milyon Amatör Denizci” projesi kapsa-
mında Şubemiz ev sahipliğinde Gemlik 
Liman Başkanlığınca “Amatör Denizci 
Eğitimi” düzenlendi.

• 16.05.2019 tarihinde Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ARGE Şube Müdürlü-
ğünden Harita Mühendisi Ali Köşker 
tarafından “Akıllı Şehir ve Uygulamala-
rı” başlıklı sunum gerçekleştirildi. 

• 17.10.2019 tarihinde Şubemizde ‘‘Yapı 
Sağlığı İncelemede Alternatif Ölçme Yön-
temleri” konulu sunumu gerçekleştirdik.

• 08-09-10-11 Kasım 2019 tarihlerinde 
Şubemizde “Bilirkişilik Temel Eğitimi” 
düzenledik.  

HKMO Diyarbakır Şubesi
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Ziyaretler

• Mardin İl Temsilciliğimiz ve üyeleri-
miz ile bir araya geldik. Kamu ve özel 
sektörde çalışan meslektaşlarımızın ka-
tılımı ile üyelerimizin sorunlarını yerin-
de tartışma imkânı bulduk.

• 22.05.2019 tarihinde Elâzığ İl Temsil-
ciliğimizle meslektaşlarımız ile bir ara-
ya geldik.

• Şube olarak Genel Merkez Yönetimi-
nin de katılımıyla Şanlıurfa İl Temsilci-
liğimizin açılışına katıldık. 

• Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğüne 
atanan meslektaşımız Sayın Erkan Av-
cı`yı makamında ziyaret ederek Şube 
ve Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak yeni 
görevinde başarılar diledik.

• Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Mü-
dürü olarak atanan meslektaşımız Sa-
yın Eyüp Kızıltaş’ı makamında ziyaret 
ederek Şube ve Şanlıurfa İl Temsilciliği 
olarak yeni görevinde başarılar diledik.

• TMMOB Başkanı ve TMMOB Diyar-
bakır İKK bileşenleri temsilcilerinden 
oluşan heyet ile Şubemiz Başkanı Can 
Deniz Akdemir’in de katılımlarıyla Di-

yarbakır Büyükşehir Belediyesi eş baş-
kanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettik.

Eğitimler

• 02.03.2019 tarihinde “Güncellenen 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği Eğitimi”,

• 17-18-19 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da “İHA-1 Ticari Pilot Sertifika Eğitimi” 
düzenledik.

Toplantılar & Etkinlikler

• 16.06.2019 tarihinde TMMOB Diyar-
bakır İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Çalışma Grubunun Organizasyonuyla 
“TMMOB Amed 6. Yerel Kadın Kurul-
tayı” düzenlendi. 

• 08.12.2019 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu olarak Harran Üniversitesi Ha-
rita Mühendisliği öğrencileriyle bir ara-
ya geldik. 

şubelerimizden  /  diyarbakır, konya

HKMO Konya Şubesi
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Etkinlikler & Eğitimler

• 10.05.2019 tarihinde Şubemiz kayıt-
larında meslek yaşamlarında 25. ve 40. 
yıllarını dolduran üyelerimize ‘Plaket 
Takdimi Programı’ düzenledik.

• 24.05.2019 tarihinde Aksaray’da bulu-
nan tüm üyelerimizle ve meslektaşları-
mızla bir araya geldik.

• 28.05.2019 tarihinde Karaman’da bu-
lunan tüm üyelerimizle ve meslektaşla-
rımızla bir araya geldik.

• 23-28 Temmuz tarihleri arasında Pak-
soy Teknik Hizmetler Ltd. Şti. firması 
ile “İnsansız Hava Aracı Eğitimi” dü-
zenledik.  

• Şube Yönetim Kurulumuzca etkinlik 
sahamızda bulunan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ha-
rita Mühendisliği Bölüm öğrencilerine 
mesleğimizin tanıtımı amacı ile bir kon-
ferans düzenlendi. 

Ziyaretler

• Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak 
Yönetimi Daire Başkanlığı görevine ata-
nan üyemiz Cüneyd Durmuşcan Gedik’i,

• Aksaray ili Belediye Başkanı Sayın Ev-
ren Dinçer, Aksaray ili Belediye Başkan 
Yardımcısı üyemiz Sayın Hıfsı Peker’i,

• Konya Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı Genel Sekreter Yardımcısı üyemiz 
Sayın A. Furkan Kuşdemir’i,

• Aksaray ilinden Milliyetçi Hareket 
Partisinden Belediye Başkan Adayı olan 
üyemiz Sefer Alkan’ı,

• Doçentlik unvanını kazanan üyemiz 
Hüseyin Zahit Selvi’yi,

• Necmettin Erbakan Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Harita Mühendisli-
ği Bölüm Başkanlığına atanan üyemiz 
Prof. Dr. İbrahim Kalaycı’yı ziyaret et-
tik. 

• 10.04.2019 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü üyemiz Mustafa Akkul 
ve Konya Kadastro Müdürü Fatih De-
mir, Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etti.

• 16.10.2019 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü üyemiz Mustafa Akkul, 
Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

• Konya Teknik Üniversitesi Harita Mü-

hendisliği Bölümü Öğrenci Topluluğu, 
Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette bulunan 
öğrencilerimize Yönetim Kurulumuzca 
mesleğimizin geleceği ile ilgili söyleşi-
ler yapıldı.

İndirim Anlaşmaları

Konya Farabi Hastanesi ile Şubemiz 
arasında indirim anlaşması imzalan-
dı. Üyelerimiz ve 1. derece yakınlarına 
özel, tüm hizmetlerden %25 oranında 
indirim sağlanacaktır.

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.
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Bilirkişilik Sempozyumu

Samsun Akademik Meslek Odaları Bir-
liği (SAOB) ve Samsun Bölge Bilirkişilik 
Kurulu Başkanlığı tarafından 6-7 Aralık 
2019 tarihinde “Bilirkişilik Sempozyu-
mu” düzenlendi. Şubemiz; ‘Sempoz-
yum Kapsamında İmar ve Kamulaştır-
ma Hukukunda Bilirkişilik Hizmetleri 
Paneli’nin koordinasyonunu üstlendi. 
Panelin moderatörlüğünü Şube Başkanı-
mız Doç. Dr. Aziz Şişman gerçekleştirdi. 
Üyelerimizin de katıldığı Sempozyum, 
mesleki anlamda katkı sağlayan bir et-
kinlik oldu. 

Toplantılar & Ziyaretler

• Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 
Şube Yönetim Kurulumuzun ortak ka-
tılımı ile büro/şirket sahibi üyelerimizle 
Şubemizde toplantı yaptık. Soru-cevap 
şeklinde gerçekleşen toplantıda; Oda 
sözleşmeleri, birim fiyatlar ve serbest 
çalışan meslektaşlarımızın karşılaştığı 
teknik ve hukuki sorunlara dair pek 
çok farklı konuda fikir alışverişlerinde 
bulunduk.

• Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa Demir, İlkadım Beledi-
ye Başkanı Sayın Necattin Demirtaş ve 

HKMO Samsun Şubesi HKMO Kocaeli Temsilciliği

Canik Belediye Başkanı Sayın İbrahim 
Sandıkçı`yı makamlarında ziyaret ettik. 

• Ordu İl Temsilcimiz Kadir Sevinç; 
Ordu’da bulunan üyelerimiz ile birlik-
te Altınordu Belediye Başkanı Aşkın 
Tören’i ve Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri olan üyemiz Coşkun 
Alp’i makamında ziyaret etti. 

• 16.04.2019 tarihinde Samsun İlkadım 
İlçesi 30 Ağustos İmam Hatip Ortaoku-
lu öğrencileri, öğretmenleri önderliğin-
de Şubemizi ziyaret etti.

Etkinlikler

• 07.12.2019 tarihinde Şubemiz tara-
fından geleneksel olarak düzenlenen 
“Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaketleri” tö-
reni; meslektaşlarımız ve diğer davetli-
lerin katılımlarıyla gerçekleşti. 

• 21.12.2019 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz tarafından Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölü-
müne 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 
kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine 
tanışma etkinliği düzenlendi. Şubemiz 
Öğrenci Temsilcileri, mesleğimizi ve 
Odamızı tanıtan bir sunum yaptı.
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Bütünsel Çerçevede Haritacılık 
Eğitimi ve Bizi Bekleyen Süreç 

Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve 
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendis-
liği Bölümü işbirliği ve HKMO Genel 
Merkezi Eğitim Sekreteri Sayın Doç. Dr. 
Taylan Öcalan’ın sunumuyla, “Mühen-
dislik Eğitiminin 70. Yılında Harita Mü-
hendisliği Eğitimi ve Bizleri Bekleyen 
Süreç” hakkında konferans düzenledik.

Ziyaretler

• Adapazarı Belediye Başkanı Sayın 
Mutlu Işıksu’yu,

• Sakarya’da bulunan meslektaşlarımız 
ile birlikte Sakarya Kadastro Müdürü 
Vekili Sayın Burak An’ı,

• Kocaeli Kadastro Müdürü Sayın Ke-
mal Memiş’i,

• Kocaeli Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. 
Aydın Üstün’ü,

• Başiskele Belediyesi Emlak İstimlak Mü-
dürü Meslektaşımız Sayın Nalan Süngü’yü,

• Başiskele Belediye Başkanı Sayın Ya-

• Hendek Belediye Başkanı Sayın Tur-
gut Babaoğlu’nu ziyaret ettik. 

Toplantılar

• Serbest çalışan üyelerimiz ile birlikte 
Kocaeli Kadastro Müdürü Sayın Kemal 
Memiş’in de katılımlarıyla mesleki ko-
nularda yeni düzenlemeler ile ilgili bil-
gilendirme toplantısı yaptık.

• Özel sektör ile belediyelerin arasında-
ki kaynaşmayı ve iletişimi pekiştirmek 
ve imar mevzuatındaki değişiklikleri 
tartışmak amaçlı teknik toplantı düzen-
ledik. 

• Oda ile ilgili birtakım bilgiler vermek 
amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi Ha-
rita Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
ile bir araya geldik.

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-İmar 
Yönetmeliği Taslağı ile ilgili toplantı 
düzenlendi. 

şubelerimizden  /  samsun, kocaeli, van, zonguldak

HKMO Van Temsilciliği

HKMO Zonguldak Temsilciliği
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19 Eylül Etkinliği Yapıldı

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 
Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzen-
lenen panelde Odamız adına hem Dü-
zenleme Kurulunda yer aldık hem de 
etkinlikte hazır bulunduk. Ayrıca panel 
programına uygun olarak meslekte 25. yı-
lını tamamlayan Temsilcilik üyelerimizden 
Sayın Tuğrul Mazlum ve Sayın Ümit Keser’e 
plaket takdim ettik. 

İHA Ticari Pilot Sertifika Eğitimi 

21-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Tem-
silciliğimizce düzenlenen “İHA Ticari Pilot 
Sertifika Eğitimi” yapıldı.

SHKMMB ve LİHKAB Toplantıları

14.09.2019 tarihinde Temsilciliğimize bağlı 
Bartın ilinde SHKMMB’ler ve LİHKAB’lar 
ile Genel Merkez Yönetim Kurulundan Ör-
gütleme Sekteri Murat Türüdü, Teknik İşler 
Şube Müdürü Onur Sevencan, Zonguldak 
Temsilcisi Yrd. Doç. Hakan Akçın ve Bartın 
İl Temsilcisi Kezban Tunçer’in katılımlarıyla 
toplantı gerçekleştirdik.

sin Özlü’yü,

• Erenler Belediye Başkanı Sayın Fevzi 
Kılıç’ı,

• Adapazarı Belediye Başkanı Sayın 
Mutlu Işıksu’yu,

• Adapazarı Belediye Meclisi Üyesi Mes-
lektaşımız Sayın İrem Serdaroğlu’nu,

• Meclis üyesi seçilen meslektaşlarımı-
za başarılar temennisinde bulunmak 
için; Mustafa Gürsoy (Başiskele), Okan 
Özdikmen (Karamürsel) ve Enes Ay-
dınlı (Kartepe)’yı,

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU 
Genel Müdürü Sayın Ali Sağlık, İSU 
Genel Müdür Yrd. Sayın Necati Çalık, 
Daire Başkanı Sayın Süleyman Karaba-
yır, Daire Başkanı Sayın Celal Civelek, 
CBS Müdürü Sayın Özkan Filiz’i, 

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanı Sayın Os-
man Günler’i,

• Gebze Teknik Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanlığına atanan Hari-
ta Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu’nu,

* Şube haberleri 15 Ekim - 15 Mart tarihleri aralığını içermektedir.



11565 sicil numaralı üyemiz Süleyman Hilmi Dal ile 
Semra Dal çiftinin 28.10.2019 tarihinde “Aziz” adını 
verdikleri bir erkek çocukları olmuştur.
8873 sicil numaralı üyemiz Volkan Sepetci ile Beray 
Sepetci çiftinin 03.08.2019 tarihinde “Ömür” adını 
verdikleri bir kız çocuğu olmuştur.
17189 sicil numaralı üyemiz Yusuf Volkan Hanoğ-
lu ile Huriye Hanoğlu çiftinin 30.07.2019 tarihinde 
“Aras” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 
14372 sicil numaralı üyemiz Murat Güler’in 
24.11.2019 tarihinde “Kerem” adını verdiği bir erkek 
çocuğu olmuştur. 
15252 sicil numaralı üyemiz Ecem Karaaslan’ın 
15.11.2019 tarihinde “Kerem” adını verdiği bir çocuğu 
olmuştur. 
10489 sicil numaralı üyemiz Ali Ataman Yüksel ile 
10180 sicil numaralı üyemiz Emel Tuncal Yüksel çif-
tinin 15.11.2019 tarihinde “Bilge Ata” adını verdiği bir 
erkek çocuğu olmuştur. 

13804 sicil numaralı üyemiz Abdullah Bayrak’ın 
“Tuna” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 
9285 sicil numaralı üyemiz Yalçın Atış’ın 15.06.2019 
tarihinde “Ayaz” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 
14288 sicil numaralı üyemiz İbrahim Serhat Ayaz’ın 
06.05.2019 tarihinde “Arif Tuna” adını verdiği bir ço-
cuğu olmuştur. 
14938 sicil numaralı üyemiz Sidar Baygeldi ve Berfin 
Baygeldi çiftinin 19.07.2019 tarihinde “Solin” adını 
verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 
12503 sicil numaralı üyemiz Deniz Höbek ve Elçin 
Köse Höbek çiftinin 30.09.2019 tarihinde “Yağız Ali” 
adını verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. 
8081 sicil numaralı üyemiz Bülent Utku ve Ayşegül 
Utku çiftinin 07.06.2019 tarihinde “İdil” adını verdik-
leri bir kız çocukları olmuştur.

11166 sicil numaralı üyemiz Sinan Özkaçmaz ve 
Tuğçe Özkaçmaz çiftinin 03.05.2019 tarihinde “Seçil” 
adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. 
10894 sicil numaralı üyemiz Semih Saatçı ve Burcu 
Saatçı çiftinin 25.06.2019 tarihinde “Ateş” adını ver-
dikleri bir çocuğu olmuştur. 
13610 sicil numaralı üyemiz Yunus Emre Yüksel’in 
29.04.2019 tarihinde “Dorukhan” adını verdiği bir ço-
cuğu olmuştur. 
11519 sicil numaralı üyemiz Ayşe Gülcan İnce’nin 
19.02.2019 tarihinde “Kutay” adını verdiği bir çocuğu 
olmuştur. 
12063  sicil numaralı üyemiz Hakan Kocaman ile 
12062 sicil numaralı üyemiz Gamze Kocaman çiftinin 
“Altan” adını verdikleri bir erkek çocukları olmuştur.
HKMO Ailesine yeni katılan miniklere uzun ve sağ-
lıklı bir ömür, ailelerine mutluluklar dileriz. 

Harita Bülteni
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6118 sicil numaralı üyemiz İrfan Korkmaz, 30.05.2019 
tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 
13527 sicil numaralı üyemiz Öğr. Gör. Samet Doğan, 
Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu Top-
tan ve Perakende Satış Bölüm Başkanlığına atanmıştır. 
5849 sicil numaralı üyemiz Gözde Arat, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlı-
ğına Daire Başkanı olarak atanmıştır.
6438 sicil numaralı üyemiz Deniz Dönmez, Antalya 
Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlü-
ğüne Şube Müdürü olarak atanmıştır.
8727 sicil numaralı üyemiz Fatih Kamalak, Antalya 
Kepez Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 
Müdür olarak atanmıştır.
9764 sicil numaralı üyemiz Emre Vural, Antalya Mu-
ratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdür Vekili olarak 
atanmıştır.
6739 sicil numaralı üyemiz Dilek Koraltürk, Bursa 
Nilüfer Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü olarak 
atanmıştır. 
7410 sicil numaralı üyemiz Sinan Sarıbal, Bursa Nilü-
fer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü olarak atanmıştır. 
5508 sicil numaralı üyemiz Ahmet Haşim Erdoğan, 
Kestel Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü olarak atan-
mıştır. 
3584 sicil numaralı üyemiz Taner Kahveci, Kestel Be-
lediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
13244 sicil numaralı üyemiz Muhammed Kürşat Gür-
soy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve 
İnovasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır. 
9912 sicil numaralı üyemiz Cüneyt Taşkesen, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürü olarak atanmıştır. 
4389 sicil numaralı üyemiz Cengiz Akyol, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Daire 
Başkanlığına atanmıştır. 
10489 sicil numaralı üyemiz Ali Ataman Yüksel, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Müdürü olarak 

atanmıştır. 
5675 sicil numaralı üyemiz Süleyman Bulut, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdü-
rü olarak atanmıştır. 
16370 sicil numaralı üyemiz Ali Köşker, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Müdürlüğüne 
atanmıştır. 
2608 sicil numaralı üyemiz Mehmet Murat Arvas, 
02.04.2019 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Sultanbeyli Kadastro Biriminden emekli olmuştur. 
3061 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Pamuk, 
07.09.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Silivri Kadastro Müdürlüğünden emekli olmuştur. 
3935 sicil numaralı üyemiz Mehmet Kutlu, İSKİ Genel 
Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Ka-
mulaştırma Şube Müdürü olarak atanmıştır. 
5410 sicil numaralı üyemiz Sibel Özkan, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığı İstanbul Şehircilik Atölyesi 
Müdürlüğüne (İŞAT) Müdür olarak atanmıştır. 
3536 sicil numaralı üyemiz Temel Önder, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Harita Müdürlüğüne Harita Müdür Yardımcısı olarak 
atanmıştır. 
3209 sicil numaralı üyemiz Osman Aydın, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Baş-
kanlığı Harita Müdürlüğüne Harita Müdürü olarak 
atanmıştır. 
2196 sicil numaralı üyemiz Tülün İnal, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne Mü-
dür olarak atanmıştır. 
3906 sicil numaralı üyemiz Ali Apaydın, Kartal Bele-
diye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
5344 sicil numaralı üyemiz Nuraydın Sak, Büyük-
çekmece Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak 
atanmıştır
2098 sicil numaralı üyemiz Mahmut Sedat Özkan, 
Küçükçekmece Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak 
görevine atanmıştır. 

3873 sicil numaralı üyemiz Doğan Ender Topcuoğlu, 
Beşiktaş Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak 
atanmıştır. 
5537 sicil numaralı üyemiz İlker Özsalman, Beşiktaş 
Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
4861 sicil numaralı üyemiz Mehmet Yiğit, Sultangazi 
Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
5730 sicil numaralı üyemiz Ahmet Bülbül, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak 
atanmıştır. 
10063 sicil numaralı üyemiz Mehmet Tevfik Göksu, 
Esenler Belediye Başkanı olmuştur. 
2774 sicil numaralı üyemiz Hasan Tahsin Usta, Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı olmuştur. 
5431 sicil numaralı üyemiz Ragıp Güven, 01.02.2017 
tarihinde İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğünden 
emekli olmuştur. 
2349 sicil numaralı üyemiz İsmi Avcıoğlu, 2018 yılı 
Nisan ayı sonu itibariyle Eyüp Belediye Başkanlığı Fen 
İşleri Müdürlüğünden emekli olmuştur. 
6015 sicil numaralı üyemiz İbrahim Turgut Bolat, 
Çorlu Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak 
atanmıştır. 
5835 sicil numaralı üyemiz Oktay Çolpan, Çorlu Be-
lediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
6049 sicil numaralı üyemiz Berhan Aşılar, Mayıs 2019 
tarihinde Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İs-
timlak Müdürü olarak atanmıştır. 
2077 sicil numaralı üyemiz Atilla Yürürer, 15.09.2018 
tarihinde Sultangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje 
Müdürlüğünden emekli olmuştur. 
7817 sicil numaralı üyemiz Metin Gül, Devlet Su İşleri 
2. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsis-
ler Şube Müdürlüğüne atanmıştır. 
4834 sicil numaralı üyemiz Doç. Dr. Yasemin Şişman, 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atan-
mıştır. 
Meslektaşlarımıza başarılarının devamını dileriz. 

17031 sicil numaralı üyemiz Mürsel Vefa Akça, 
07.09.2019 tarihinde evlenmiştir.

13612 sicil numaralı üyemiz Aziz Uğur Tona, 
19.07.2019 tarihinde evlenmiştir. 

12774 sicil numaralı üyemiz Seda Eraydın İhtiyar, Ha-
rita Mühendisi Muhammet Ali İhtiyar ile evlenmiştir. 
Çiftlerimizi tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Doğumlar

Atananlar, Emekli Olanlar

Evlenenler

6572 sicil numaralı üyemiz Tacettin Bahar’ın annesi 
28.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4845 sicil numaralı üyemiz Caner Öz’ün babası 
13.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4491 sicil numaralı üyemiz Davut Nezih Turhan’ın 
babası 28.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
11495 sicil numaralı üyemiz Turgut Dilbaz’ın babası 
15.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1701 sicil numaralı üyemiz Fikret Unay’ın annesi 
11.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
7860 sicil numaralı üyemiz Yüksel Erkayhan’ın an-
nesi 03.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3071 sicil numaralı üyemiz Celal Bozoklar’ın annesi 
05.09.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6246 sicil numaralı üyemiz Bülent Ergül’ün babası 
29.08.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3914 sicil numaralı üyemiz İbrahim Doğan’ın annesi 
24.08.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4106 sicil numaralı üyemiz Mithat Erkan’ın abisi 
10.08.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5985 sicil numaralı üyemiz Altay Uçan’ın annesi 
28.06.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2711 sicil numaralı üyemiz Hamit Özdemir’in anne-
si 14.06.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
8866 sicil numaralı üyemiz Mehmet Şen’in annesi 
11.06.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4864 sicil numaralı üyemiz Cevdet Eşki’nin abisi 
12.05.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6934 sicil numaralı üyemiz İlkan Çiçek ve 10461 sicil 
numaralı üyemiz Kemal Serkan Çiçek’in babası ya-
şamını yitirmiştir. 
3087 sicil numaralı üyemiz Kemal Demir, 15.12.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4499 sicil numaralı üyemiz Mustafa Karabay, 
16.12.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1873 sicil numaralı üyemiz Burhanettin Sarıkaya, 
21.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1680 sicil numaralı üyemiz Mehmet Candaş, 
18.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1071 sicil numaralı üyemiz Ahmet Kâmil Torun, 
30.08.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
346 sicil numaralı üyemiz Yakup Kara, 02.08.2019 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir. 
301 sicil numaralı üyemiz Ethem Demirel, 16.07.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4568 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çakır, 05.07.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3058 sicil numaralı üyemiz Ümit Suçeken, 23.06.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2818 sicil numaralı üyemiz Hasan İnce, 22.10.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
973 sicil numaralı üyemiz Turgut Şen, 10.10.2019 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
238 sicil numaralı üyemiz Mustafa Ayhan Güray-
man, yaşamını yitirmiştir. 
174 sicil numaralı üyemiz Enver Öğmen, yaşamını 
yitirmiştir. 
10149 sicil numaralı üyemiz Mehmet Bent’in annesi 
Nermin Bent, 25.12.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
489 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Tamer 
Ünal’ın eşi Nurhan Ünal, yaşamını yitirmiştir. 

3229 sicil numaralı üyemiz Mehmet Gedik’in annesi 
Fatma Gedik, yaşamını yitirmiştir. 
4133 sicil numaralı üyemiz Hakan Bekar’ın babası 
Gültekin Bekar, 12.12.2019 tarihinde yaşamını yitir-
miştir. 
4001 sicil numaralı üyemiz Mehmet Tuzsuz’un an-
nesi Nazife Tuzsuz, 11.12.2019 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
3835 sicil numaralı üyemiz Doç. Dr. Mustafa Tevfik 
Özlüdemir`in babası yaşamını yitirmiştir. 
1638 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Şanlı, 25.09.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
186 sicil numaralı üyemiz Alaattin Öztopuz, 
23.09.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
10654 sicil numaralı üyemiz Mehmet Baha Dinibü-
tün’ün babası, yaşamını yitirmiştir. 
2983 sicil numaralı üyemiz Özkan Öneç’ın annesi 
yaşamını yitirmiştir. 
1536 sicil numaralı üyemiz Yılmaz Taşdan, 01.08.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2596 sicil numaralı üyemiz Güler Koçak’ın annesi 
yaşamını yitirmiştir. 
433 sicil numaralı üyemiz Naci Esen, 27.07.2019 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
5258 sicil numaralı üyemiz Mustafa Ürgen’in eşi, ya-
şamını yitirmiştir. 
6080 sicil numaralı üyemiz Melay Çorbacıoğlu Ül-
ker`in annesi 05.06.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1931 sicil numaralı üyemiz Mehmet Yıldırım’ın an-
nesi, 12.05.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
11124 sicil numaralı üyemiz Ali Kayabek’in annesi, 
19.04.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
556 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Çevik, 13.04.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5446 sicil numaralı üyemiz Doç. Dr. Fusun Balık 
Şanlı’nın babası, yaşamını yitirmiştir. 
4005 sicil numaralı üyemiz Erdal Bayraktar`ın baba-
sı, yaşamını yitirmiştir. 
4978 sicil numaralı üyemiz Cüneyt Uğur’un babası 
yaşamını yitirmiştir. 
4149 sicil numaralı üyemiz Çağnur Göncü, 08.11.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
726 sicil numaralı üyemiz Sadık Deper, 10.08.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3362 sicil numaralı üyemiz Varol Büçkün, 17.07.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1631 sicil numaralı üyemiz Salih Yapıcı’nın babası 
10.05.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
14206 sicil numaralı üyemiz Samet Akalın’ın annesi 
03.05.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
17198 sicil numaralı üyemiz S. Atılım Şener’in baba-
sı 25.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2093 sicil numaralı üyemiz Ş. İsmail Tınay’ın eşi 
24.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6728 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ünal’ın babası 
21.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6996 sicil numaralı üyemiz Barış Yılmazer’in babası 
07.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3483 sicil numaralı üyemiz Mehmet Zeybel’in anne-
si 14.02.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2106 sicil numaralı üyemiz Meral Taban’ın annesi 

09.02.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
8963 sicil numaralı üyemiz Okan Ayık’ın babası 
01.01.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4256 sicil numaralı üyemiz Fisun Aras’ın annesi 
20.11.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4378 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin Küçük’ün 
ağabeyi 26.10.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5265 sicil numaralı üyemiz Murat Gül’ün babası 
12.10.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
768 sicil numaralı üyemiz Ömer Faruk Çapçı’nın eşi 
11.10.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2247 sicil numaralı üyemiz Eyüp Karakurt’un annesi 
19.09.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2010 sicil numaralı üyemiz Enver Tüzünoğlu’nun 
babası 06.09.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3175 sicil numaralı üyemiz Mahmut Celalettin Kızıl-
taş’ın annesi 31.08.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1901 sicil numaralı üyemiz Şerafettin Sütçü’nün ba-
bası 22.08.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3910 sicil numaralı üyemiz Beyhan Aktuğ’un annesi 
14.08.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
11630 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Volkan Do-
ğan’ın babası 04.08.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1695 sicil numaralı üyemiz A. Fuat Yılancıoğlu’nun 
eşi 23.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4809 sicil numaralı üyemiz Mustafa Ilıca’nın babası 
23.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
7182 sicil numaralı üyemiz Mahmut Gürsel Sey-
han’ın annesi 16.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2976 sicil numaralı üyemiz Taner İçöz’ün babası 
06.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
7871 sicil numaralı üyemiz Ozan Sayar’ın babası 
23.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2004 sicil numaralı üyemiz Hasan Sümer’in babası 
18.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6429 sicil numaralı üyemiz Hakan Tekin’in babası 
15.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3892 sicil numaralı üyemiz Mustafa Naci Atalar’ın 
babası 22.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1050 sicil numaralı üyemiz Mehmet Üstün, 
21.04.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4764 sicil numaralı üyemiz Sadıkhan Beyaz’ın baba-
sı 03.01.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
7470 sicil numaralı üyemiz Yasin Turgut’un babası 
19.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4817 sicil numaralı üyemiz Özdemir Kılıç’ın annesi 
12.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4834 sicil numaralı üyemiz Yasemin Şişman’ın baba-
sı 31.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
12425 sicil numaralı üyemiz Burcu Çelik’in babası 
24.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5330 sicil numaralı üyemiz Erdem Emin Maraş’ın 
annesi 29.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1220 sicil numaralı üyemiz Ekrem Özarslan’ın eşi Ca-
hide Özarslan, 07.06.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4756 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Akkayalı, 
01.07.2019 tarihinde vefat etmiştir. 
12318 sicil numaralı üyemiz Eray Taşkın, vefat etmiştir. 
HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyelerimizin ya-
kınlarına, ailelerine, sevenlerine ve tüm meslek ca-
miamıza başsağlığı dileriz.

üyelerimizden

Aramızdan Ayrılanlar
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NOT: Burada yayınlanan bilgiler 15.03.2019-09.01.2020 tarihleri arasında Odamıza bildirilen gelişmelerden 
derlenmiştir. Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır. 
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BLOK
DEM
DELTA
JEOID
GPS
iMAR
MURiS
NADiR
PARSEL
PAY
TEVHiD
SOME
GRiD
KANAVA
BOYLAM
DATUM

MiRA
iFRAZ
PAYDA
KAKS
TAHDiT
TUTGA
TUREF
HELMERT
CBS
ORTOFOTO
CORS
NiRENGi
DENGELEME
TERKiN
ADA
KURP
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Kelime Avı
□ BEYAN

□ BLOK

□ DEM

□ DELTA

□ JEOID

□ GPS

□ iMAR

□ MURiS

□ NADiR

□ PARSEL

□ PAY

□ TEVHiD

□ SOME

□ GRiD

□ KANAVA

□ BOYLAM

□ DATUM

□ MiRA

□ iFRAZ

□ PAYDA

□ KAKS

□ TAHDiT

□ TUTGA

□ TUREF

□ HELMERT

□ CBS

□ ORTOFOTO

□ CORS

□ NiRENGi

□ DENGELEME

□ TERKiN

□ ADA

□ KURP 
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DUYURU

Diplomanı                Kiralama
Korsan Olma

Diploma kiralama suçları TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında
meslekten men cezası dâhil olmak üzere yaptırımlara tabiidir.

Ayrıca hem 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile                                           
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na muhalefet                                     

anlamında suç teşkil etmekte hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri dolayısıyla 
nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarına sebebiyet vermektedir.

Konuyla ilgili duyurumuz için karekodu kullanabilirsiniz.
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HATIRLATMA

Bilindiği üzere; 6235 sayılı Kanun`un 30,
TMMOB Ana Yönetmeliği`nin 99, HKMO Ana Yönetmeliği`nin 9. ve 88. maddeleri hükümleri gereğince;

üye aidatları her yıl için belirlenmekte olup yönetmelik gereği
aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Oda aidatlarınızı ödemenizi önemle ha�rla�r,
ödeyen üyelerimizin bu ilanı dikkate almaması gerek�ğini belir�riz.

Konuyla ilgili
duyurumuz için:

Üyelik Aidatları Hakkında




