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Endüstri 4.0, İstihdam ve Toplum 5.0 1990 yılında yayın hayatına başlayan Harita 
Bültenimizin 100. sayısını geride bırakmanın haklı 
gururu ve nice yüzüncü sayılara ulaşma hedefi 

ile 101. sayımız ile siz meslektaşlarımız ile buluşmanın 
heyecanı içerisindeyiz. 

İlk sayıdan itibaren vurguladığımız şekilde meslek 
alanlarımızı ilgilendiren her türlü konuda, Oda çalışmaları 
ile ilgili gelişmelerle ve bunların yanı sıra kültürel, hayata 
dair konularda da dolu dolu bir içerik ile yeni bir sayıyı 
daha tamamladık. 

Bir önceki sayımızdan bugüne kadar gerek ülkemizde 
gerek meslek alanımızda pek çok gelişme yaşandı. Yayın 
Kurulu olarak hazırladığımız bu sayımızda bu gelişmelere 
değinmeye, dikkat çekmemiz gereken yerlere vurgu 
yapmaya, meslektaşlarımıza ulaşmayı hedefleyen bu sesi 
daha da güçlendirmeye çalıştık. 

Meslek alanımızı yakından ilgilendiren imar affının 
sıkça gündemde olduğu bu dönemde üyelerimizin 
karşılaştığı/karşılaşabileceği sorunlarla ilgili Şube ve 
Temsilciliklerimiz nezdinde gerçekleştirilen panellerin, 
toplantıların yanı sıra öğrenci meslektaşlarımız ile olan 
ilişkilerimizi güçlendiren ve Odamızın geleneği haline 
gelmiş olan Yaz Eğitim Kamplarımızın 17.’sini geride 
bıraktık. 

Mesleğimizi olduğu kadar ülkemizi ilgilendiren 
konularda da her zaman dikkat çekmeye çalışmak ve 
kamuoyu oluşturmak için çaba sarf etmeye devam ettik. 
Gerek yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle ilgili gerek 
kaza adı altında yaşamak zorunda bırakıldığımız tren 
cinayetlerindeki teknik problemlerle ilgili gerek yeterli 
altyapı çalışmalarının yapılmamasından kaynaklı yaşanan 
sel felaketleri ile ilgili noktalara dikkat çekmeye çalıştık. 

2018 yılını geride bıraktığımız bugünlerde; yeni yılın 
ülkemize ve mesleğimize umut dolu günler getirmesini 
dilerken umuyoruz ki geride bıraktığımız yıldaki mesleki, 
toplumsal hiçbir sorunla bir daha karşılaşmak zorunda 
kalmayız. 

Ülkemiz, mesleğimiz, doğamız, insanımız ve değerlerimiz 
için mücadeleyi her zaman sürdüreceğimizi bir kez daha 
hatırlatarak;

102. sayımızda buluşmak üzere...

Toplumların Dijital Dönüşümü“Beste Yapacaksan
Beslenme Çantan Dolu Olacak”
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HKMO Genel Merkezi 46. Dönem Yönetim Kurulu olarak çalışma 

programımızı; dünya ve ülke gerçeklerini göz önüne alarak 

katılımcı, şeffaf ve toplumcu bir anlayışla, üyelerimizin hak 

ve çıkarlarının halkın, mesleğin ve meslektaşların çıkarlarıyla 

uyumuna özen göstererek, meslek alanlarımızın korunması ve 

genişletilmesine yönelik ilkeleri dikkate alarak, aklın ve bilimin 

yol göstericiliğinde oluşturduk.

hkmo haberler

O damız, bugüne değin mes-
lektaşlarımıza ve halka karşı 
sorumluluk bilinciyle çalışma-

larını sürdürmüştür. Üreterek büyü-
yen ve paylaşarak gelişen bir ülkede 
insanca ve barış içinde yaşamak için 
mücadele edilmesi, birlikte karar alma, 
birlikte üretme, birlikte yönetme ilke-
sinin yaşama geçirilmesi için, aklın ve 
bilimin ışığında ülkenin demokrasi ve 
aydınlanma mücadelesinden yana yü-
rüyüş yolunda 46. Dönem (2018-2020) 
çalışmalarına devam edilecektir. Bura-
da özetleyerek ifade etmiş olduğumuz 
çalışma hedeflerimizin büyük çoğunlu-
ğu için Yönetim Kurulumuzca çalışma-
lar başlatılmış olup devam etmektedir.

Ortak YK Toplantıları

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsil-
ciliklerimizin gündem ve taleplerini 
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 yerellerde ortak yönetim 
kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir.

46. Dönem Çalışma Programı
Yola “Hep  Birlikte Daha İleriye” Diyerek Çıktık

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Odamızın işleyişinde önemli bir yeri 
olan kurum içi ve kurum dışı resmi ya-
zışmalar, bilgi ve belgelerin saklanması, 
bilgi ve belge güvenliği ve paylaşılması 
konusunda çağın gerekliliklerine yöne-
lik bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) kurulacaktır. Ulusal ve uluslara-
rası kurumlar, Şubeler ve Merkeze Bağlı 
Temsilcilikler arasındaki yazışma trafi-
ğinin bu sistem üzerinden yürütülmesi 
ile oda işleyişi önemli ölçüde hızlan-
dırılarak daha verimli hale getirilecek, 
sarf malzemesi ve yazıların ilgilisine 
iletimi için harcanan transfer masrafları 
da minimize edilecektir. Ayrıca resmi 
evrakların arşivlenmesi ve saklanması 
sürecinde kağıt ortamdan dijital ortama 
geçişle birlikte, daha az kağıt kullanıla-
rak doğaya katkı sağlanacaktır. 

Birim Fiyat Çalışmaları

Mevcut rutin birim fiyat çalışmaları-
mız sürdürülecek ve mesleki uzmanlık 
alanlarımızın korunması ve genişle-
tilmesi, farklı ve güncel teknolojilerin 
uygulama alanlarımızda etkin şekilde 

10105 Harita Bülten
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Harita Bülteni

Bu çerçevede gündeme gelecek ya da 
gündemde yer tutan yapısal ve yönet-
sel değişiklik anlamı da taşıyan yasa ve 
diğer mevzuat değişikliklerine ilişkin 
olarak kamu ve toplum yararı, ülkenin 
kalkınması, gelişmesi, bağımsızlığı, öz-
gürlüğü ve barışı ekseninde çalışmalar 
sürdürülecektir. 

Mobil Uygulama

Geçtiğimiz dönem başlatılan HKMO 
web sitesinin yenilenmesi çalışmaları 
tamamlanmıştır. Buna paralel olarak 
başlatılan HKMO mobil uygulaması-
nın geliştirilmesi çalışmaları devam 
etmekte olup güncel talepler doğrul-
tusunda tamamlanarak en kısa süre-
de Apple Store ve Google Play Store’ 
da üyelerimizin kullanımına sunula-
caktır.  

Kurumsal Kimlik

Odamızın ve Şubelerimizin ürettiği ve 
kullandığı tüm yazılı ve görsel mater-
yaller, içinde yer aldığı çevre ve çeşitli 
yönlendirme araçları, düzenlenen ser-

yer alması, bu kapsamda ihaleli ve iha-
lesiz işler kapsamında hizmet üretiminin 
her geçen gün artması dikkate alınarak 
yeni mesleki standartların oluşturulma-
sı (İHA, Lidar, vb.) ve buna bağlı olarak 
mesleki uygulamalara yönelik birim fiyat 
hazırlanması çalışmaları yapılacaktır.

BÖHHBÜY’le İlgili Çalışmalar

Kamu kurum ve kuruluşlarının, beledi-
yelerin, özel sektörün ihtiyaç duydukla-
rı ve farklı nitelikteki birçok proje için 
temel girdi olan büyük ölçekli harita 
ve harita bilgilerinin üretimine ilişkin 
usul ve esasları belirleyen Yönetmelik 
için Odamız tarafından “Açıklamalı ve 
Örneklemeli” Yönetmelik Basım Süreci 
İle “Meslek İçi Eğitim” programı hazır-
lıkları başlatılmış olup, en kısa sürede 
üyelerimizle paylaşılacaktır.

Hukuki Çalışmalar

Hukuki çalışmalara yönelik ihtiyaçların 
giderek artması ve daha etkin çalışıla-
bilmesi nedeniyle geçtiğimiz dönemde 
Odamız bünyesinde kurulan Hukuk Bi-
rimimiz güçlendirilecek, değişen mev-
zuat ve üyelerimizin sorunları daha sıkı 
takip edilecek, meslek ve ülke çıkarları 
doğrultusunda gerekli hukuki adımlar 
atılmaya devam edilecektir.

Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları

Mesleki alanlarımız başta olmak üzere 
ülke ve toplumumuzu ilgilendiren fark-
lı birçok alanda yasa ve diğer mevzuat 
değişiklikleri ile ilgili 46. Dönemde de 
gerekli incelemeler yapılacak, mesleği-
mize olan yansımaları irdelenip, gerekli 
hukuki girişimlerde bulunulacaktır.  

10107 Harita Bülten

giler, fuarlar ve buradaki görsel mal-
zemeler, kurum içinde ve dışında kul-
lanılan malzemeler başta olmak üzere, 
Odamızın görüldüğü her yerdeki ma-
teryal ve çalışmalar belirli çağdaş ta-
sarımlarla standart hale getirilerek ku-
rumsal imajın yerleşik bir hale gelmesi 
için HKMO Kurumsal Kimlik Kılavuzu 
hazırlanacaktır.

Tasarım, zamanlama, sunum, düzeltme 
ve onay aşamasından oluşacak bu süreç 
46. Çalışma Dönemi içerisinde tamam-
lanarak tüm birimlerimizde kullanılır 
hale gelecektir.

Sosyal Medya ve İletişim

Geçtiğimiz dönem başlatılan sosyal 
medya çalışmalarına bu dönem daha 
fazla ağırlık verilerek devam edilecek-
tir. Yeni sosyal medya platformların-
da da Odamızın kurumsal hesapları 
oluşturuldu. Artık Odamız çalışmala-
rını ve mesleki gelişmeleri Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin ve You-
tube sosyal platformlarında daha faz-

la üyeyle ve vatandaşlarla anı anına 
paylaşabiliyoruz.

Personel Yönetmeliği

HKMO Oda, Şube ve Temsilcilikler 
bünyesinde çalışmakta olan profesyo-
nel çalışanlarımıza yönelik; personelin 
atanması, görev, yetki ve sorumluluk-
ları, çalışma koşulları,  özlük hakları, 
görevde yükselmesi, ödüllendirilmesi, 
disiplin cezası, ilişiğinin kesilmesi vd. 
konuların esaslarını belirleyen bir yö-
nerge hazırlanarak hayata geçirilecek, 
önümüzdeki genel kurulda yönetmelik 
taslağı olarak sunulacaktır..

Meslek İçi Eğitim                                                                     
ve Onlıne Eğitim Sistemi

Odamız aklın ve bilimin yol göstericili-
ğinde eğitim olgusunun sürdürülebilir 
temellerde devam ettirilmesine büyük 
önem vermektedir.  Bu kapsamda 46. 
Dönem Yönetim Kurulu görevlendirme 
ve çalışmaları kapsamında Eğitim Sek-

reterliği hayata geçirilmiş ve bir prog-
ram yapılmıştır.

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi daha 
aktif hale getirilecek ve MİSEM Yönet-
meliği güncellenecektir.

Eğitimlerden daha çok üyenin faydala-
nabilmesi için MİSEM’de gerekli elekt-
ronik altyapı (Online Uzaktan Eğitim 
Sistemi) kurularak, eğitimlerin uzaktaki 
üyelere sesli ve görüntülü olarak inte-
raktif olarak aktarılması sağlanacaktır. 

Meslek alanımızla ilgili ve Genel Mer-
kezimizce organize edilmesinde yarar 
görülen tüm eğitim etkinlikleri ilgili ko-
misyonların belirleyeceği eğitim prog-
ramları çerçevesinde ya da meslektaş-
larımızı etkileyen/etkileyecek olan yeni 
mevzuat değişiklikleri kapsamında 
farklı eğitimler düzenlenecektir. 

hkmo haberler
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“Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler 
Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Örgütlenme Çalışmaları

Üniversitelerde bölüm sayısının art-
masının yanı sıra kontenjanların da 
artması sonucu her yıl bölümlerimize 
yaklaşık 2000 öğrenci alınmakta, artan 
bir ivmeyle büyüme gerçekleşmektedir.  
Tüm üyelere ulaşmak, meslek ve mes-
lektaş çıkarlarını koruma noktasında 
Oda-üye ilişkilerini güçlendirmek için 
yeni yöntemler geliştirilecek ve bu ko-
nuya daha fazla ağırlık verilecektir. Bu 
bağlamda öğrenci etkinliklerine ağırlık 
verilecek, üyelerimizle daha fazla ileti-
şim kurulması için ara yüzler oluşturu-
lacaktır.

Oda işleyişinin çok önemli bir bileşeni 
olan temsilciliklerimizde yeni büyük-
şehir sınırları ve değişen il-ilçe sınırları 
sonrası, mevcut işleyiş yapısı dikka-
te alınarak HKMO temsilcilik yapısı 
güncellenecek, yereldeki üyelerimizin 
beklentileri ve önerileri doğrultusunda 
etkinlik alanı yeniden ele alınacak ve 
görev alacak üyelerimiz belirlenerek 
atamalar yapılacaktır. 

Şubelerce ve Merkeze Bağlı Temsilcilik-
lerce düzenlenecek eğitim programları-
na katkı ve destek sağlanacaktır.

Eğitim Sorunları Çalışmaları

Eğitim sorunlarımızın daha geniş kap-
samda ele alınmasına yönelik, İstanbul 
Şubemiz yürütücülüğünde Harita/Geo-
matik Mühendisliği Eğitim Sempozyu-
mu gerçekleştirilecektir.

Her yıl 2000 mühendis adayına sek-
törde bir yarıyıl uygulamalı eğitim ve-
rebilme potansiyeli araştırılarak, olası 
olanaklar belirlenip ve gerekli önlemler 
ve önermeler gerçekleştirilecektir.

Ülkedeki istihdam oranı, eğitim ve öğ-
retim kalitesi gibi yeterlilikler göz önü-
ne alınarak yeni bölümlerin açılmaması 
ve var olan üniversitelerde belli kriter-
ler dâhilinde lisans eğitimi verilmesine 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ücretli Çalışan Mühendisler

Üyelerinin yüzde 45’inin ücretli çalışan 
olduğu Odamızda ücretli çalışan mü-
hendislerin şartlarının iyileştirilmesi 
için çalışmalar sürdürülecektir.

Üniversite son sınıftaki öğrencilere ve 
yeni mezun meslektaşlarımıza çalışma 
yaşamındaki gelişmelere paralel bilim-
sel, mesleki panel, konferans vb. etkin-
likler düzenleyecektir.

TMMOB ile SGK arasında yapılmış 
ve Temmuz 2017’de kaldırılmış olan 
Protokolün tekrar hayata geçmesi için 
TMMOB düzeyinde çalışmalara katkı 
verilecektir.

Odamızın Hukuk Birimi ücretli çalışan-
ların sorunları için ücretsiz danışmanlık 
hizmeti vermeye devam edecektir. 

TMMOB’ye bağlı diğer odaların da ka-
tılımları sağlanarak ulusal düzeyde bir 
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Sürekli Teknik ve                                                                      
Bilimsel Komisyonlar

Değişen ve gelişen mesleğimizin dün-
yadaki benzer örneklerindeki komis-
yon yapılanmaları ve güncel ihtiyaçlar 
dikkate alınarak STBK’lar yeniden yapı-
landırılacak, komisyon çalışmaları daha 
aktif ve verimli bir şekilde devam ettiri-
lecek ve bu doğrultuda STBK Yönetme-
liği güncellenecektir. 

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 40. 
Dönemde gerçekleştirilen Olağanüstü 
Genel Kurul‘da kabul edilerek yayım-
lanmış ve 45. Olağan Genel Kurul’da 
güncel ihtiyaçlara göre revize edilmiştir.

Odamızın ve mesleğimizin geleceğinin 
bu kaynaktan besleneceği bilinciyle, bu 
dönem öğrenci komisyon çalışmaları 
daha etkin hale getirilecek, öğrenci üye-
lere yönelik etkinliklerin artırılması ve 
öğrenci örgütlülüğünün güçlendirilme-
si için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Türkiye’deki tüm Harita/Geomatik Mü-
hendisliği Bölüm Başkanlarının birlik-
teliğinin sağlanarak bir Konsey yapısı 

içerisinde, eğitim-öğretim politikaları, 
eğitimdeki sorunlar ve yenilikler, akre-
ditasyon çalışmaları, ders programları 
gibi konularda çalışmalarının devam et-
tirilmesi sürecinin yürütülmesi ve koor-
dinasyonu Odamızca sürdürülecektir.

Mesleki Yeterlilik ve                                                   
Akreditasyon Çalışmaları

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası üyelerine yönelik meslek içi 
eğitimler ile belgelendirme faaliyetleri-
ni 17/02/2007 tarih ve 26437 sayılı T.C. 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek 
İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeli-
ği” kapsamında yürütmektedir. 

Odamızca yürütülen belgelendirme fa-
aliyetlerinin kalite güvence sistemi çer-
çevesinde değerlendirilmesi ve meslek 
içi eğitimler sonrası verilen belgelerin 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-
KAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 
standardında akredite edilmiş 
ulusal ve uluslararası ge-
çerliliğe sahip belge olabil-

mesi için, TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Personel Belgelen-
dirme Kuruluşu (PBK)’nun kurulması 
konusunda gerekli araştırmalar ve bu 
konudaki yasal, bilimsel ve fiziksel ge-
reklilikler belirlenecektir. 

Süreli Yayınlar

Üyelerimizle iletişiminin en önemli 
aracı olan yayınlarımız üzerinde geliş-
tirmeler yapılarak Oda çalışmalarının 
ve yayın içeriklerinin daha fazla kişiye 
ulaşması için çalışmalara devam edile-
cektir. 

Hakemli bilimsel süreli bir yayın olan 
“Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi” 
nin dergi politikalarının gözden geçiri-
lerek düzenli bir şekilde yayımlanması 
için yapısal değişimler gerçekleştirile-
cektir. Derginin başta mesleki bilimsel 
çevreler olmak üzere, kamu ve özel 
sektördeki üyelerimiz tarafından yapı-
lacak bilimsel çalışmaların etkin şekilde 
okuyucularla paylaşılması, ulusal ve 
uluslararası düzeyde ilgi görmesi için 
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kongre düzenlenmektedir. FIG`in ami-
ral gemileri dört yılda bir düzenlenen 
kongreleridir. 2018 yılında İstanbul’da 
ev sahipliğini ve organizasyonunu 
yaptığımız FIG2018 kongresi ve ön et-
kinliklerinden edinilen bilgi birikimi ve 
tecrübelerin, kongreninin çıktılarının ve 
mesleğimize bıraktığı vizyonun mes-
lektaşlarımızla paylaşılması ve sektörü-
müze yansıtılması sağlanacaktır.

Avrupa Konseyi Haritacılar Birliği`nin  
(CLGE) Avrupa Komisyonu ile görüş-
melerini sağlamak amacıyla Brüksel’de 
irtibat ofisi ve irtibat görevlisi bulun-
maktadır. Bu suretle mesleğimizle il-
gili konular Avrupa Komisyonlarına 
aktarılabilmekte ve mesleğimizle ilgili 
konular gerektiğinde savunulabilmek-
tedir. Odamız 2016 yılı içerisinde CL-
GE`ye üyelik başvurusunda bulunmuş 
ve 17-19 Mart 2016 tarihlerinde Tiran’da 
gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul’da 
yapılan oylamada HKMO oy birliğiyle 
CLGE üyeliğine kabul edilmiştir. Oda-
mız resmi üyelik statüsünde CLGE`nin 
çalışmalarına etkin şekilde katkı sun-
maya devam edecektir.  

Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi

41. Dönemde başlatılan ve üyelerimize 
ücretsiz olarak düzenlenen Ferdi Kaza 

başta ulusal bilimsel indekslerde (TÜBİ-
TAK-ULAKBİM vd.), ardından ulusla-
rarası bilimsel indekslerde (SCI-Expen-
ded vd.) yer alabilmesi çalışmalarına 
hız verilecektir.  

Harita Bülteninin gerek içeriğindeki ni-
teliğinin arttırılması gerekse içerisinde 
farklı bölümlerin de yer alarak, görsel 
ve içeriksel tasarımındaki yeniliklerle 
üyelerimizle elektronik ortamda buluş-
turulmasına devam edilecektir. 

Harita Kadastro Tapu Müzesi

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü arasında 40. Dönemde im-
zalanan “Harita Kadastro Tapu Müzesi 
İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Tapu 
ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlü-
ğü‘nün Sultanahmet‘te bulunan hizmet 
binasının giriş katında (sonraki çalış-
malarla binanın tamamında) Harita Ka-
dastro Tapu Müzesi kurulması çalışma-
ları hızlandırılacaktır. Harita Kadastro 
Tapu Müzesi için hazırlanmakta olan 
projeler tamamlanarak, kurum ve ku-
ruluşlar düzeyinde çalışmalara devam 
edilecektir.

Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Mesleğimizi, meslektaşlarımızın hakla-
rını, kamu yararını ve toplumsal daya-
nışmayı etkileyen düzenlemeler çerçe-

vesinde bütün kurum ve kuruluşlarla 
gerekli ilişkiler geliştirilerek, birlikte ça-
lışabilirlik anlayışı üzerinde sürdürdü-
ğümüz çalışmalar bu dönemde de arta-
rak devam edecektir. 

Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü ile birlikte yürütülmesi planla-
nan ortak çalışmalar, paneller ve mesle-
ki etkinlikler hayata geçirilecektir. Başta 
TBMM, Bakanlıklar ve ilgili Genel Mü-
dürlükler, Yerel Yönetimler, Üniversi-
teler, Sendikalar, Diğer Meslek Odaları 
olmak üzere mesleğimizin ve kamunun 
çıkarları doğrultusunda ilişkilerimiz 
geliştirilerek sürdürülecektir.

Uluslararası Çalışmalar

Bilindiği üzere Odamız son olarak ulus-
lararası FIG2018 Kongresinin ev sahip-
liğini gerçekleştirmiştir. Odamız, FIG 
başta olmak üzere üye olduğu ulusla-
rarası kuruluşlar ile diğer meslek ör-
gütleri ve ilgili STK çalışmalarına katkı 
sunmaya, ülkemizi bu kapsamda temsil 
etmeye devam edecektir. Bu bağlamda 
aşağıda düzenli olarak sürdürülen ya-
pısal organizasyonlara katılım sağlana-
caktır.

Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG) bünyesinde her yıl bir Çalışma 
Haftası (WW) ve her dört yılda bir de 
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Sigortası Poliçesi bu dönemde de üye-
lerimiz adına giderleri Oda tarafından 
karşılanmak üzere düzenlenecektir.

Bu yaklaşımın örgütlülük bilincini daha 
da güçlendireceğine inanıyoruz. 

Mesleğimizin Tanıtılması

Harita mühendisliğinin kapsamı, yap-
tığı işler, dünyadaki yeri ve gerekliliği, 
Türkiye’de ve dünyada en önemli proje-
lerde haritacılığın önemi gibi konulara 
değinerek ve mesleğimizin öne çıktığı 
konulara vurgu yapılarak harita mü-
hendisliğinin genç kuşaklara tanıtılma-
sı, üniversite ve bölüm tercihi yapacak 
bireylerde mesleğimize olan farkındalı-
ğın artırılması ve çıtanın yükseltilmesi 
ve mesleğimizin prestijinin toplum nez-
dinde artırılması için etkin çalışmalar 
yapılacaktır.

Tüm bu çalışmaları yürütmek üzere 
“Meslek Tanıtım ve İletişim Komisyo-
nu” kurulacak ve mesleğimizi tanıtan 
etkili bir kısa film hazırlanacak, çeşitli 
tanıtım toplantıları düzenlenecek, çeşit-
li yazılı ve görsel içerikler oluşturularak 
sosyal medya üzerinden geniş kitlelere 
ulaştırılacak, üniversite ve bölüm ter-

cihi yapacak bireylere yönelik tanıtım 
çalışmaları yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul

HKMO 45. Olağan Genel Kurulunda 
Olağanüstü Genel Kurul yapılması ka-
rarı alınmıştır. Meslek örgütümüzün 
gündeminde yer alan kapsamlı birçok 
çalışmanın ele alınacağı, karar alma 
organlarımızın en üstü olan Genel Ku-
rulumuzda ele alınması ve verimli ge-
çebilmesi adına çalışmalar 46. Dönem-
de hızla devam etmektedir. 2019 yılının 
ilk yarısında yapılacak olan Olağanüstü 
Genel Kurul için hazırlıklar Oda, Şube 
ve Temsilciliklerimiz nezdinde devam 
ettirilecektir.  

Üyelerimize Toplu İndirimler

Birçok kuruluş, organizasyon, STK vb. 
yapı tarafından üyelerine yönelik fark-
lı nitelikteki alanlar için indirimlerin 
sağlanmasına yönelik çeşitli firmalarla 
anlaşmalar yapılmaktadır. 46. Dönem-
de üyelerimizin beklentileri ve önerileri 
kapsamında bu nitelikte anlaşmaların 
yapılmasına özen gösterilecektir.

Geçtiğimiz dönemlerden beri 
süregelen bu etkinliklerimiz,  
geçmişten gelen birikimlerimiz ve 
tecrübelerimiz ışığında daha üst 
noktalara taşınarak düzenlenmeye 
devam edecektir.

•  Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı

• TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi

• Yaz Eğitim Kampı

• UZAL CBS Sempozyumu

• HKMO Danışma Kurulu 
toplantıları

• Üniversitelerde HKMO ve 
meslek tanıtım ve bilgilendirme 
toplantıları

• Diğer kongre sempozyum 
etkinlikleri

Kurultay
Çalıştay
Sempozyum ve
Kongre Çalışmalarımız
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HKMO Yanınızda

Üyelerimiz ve Mesleğimizin Olduğu Her Yerde

Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası olarak üyelerimizle, 
meslektaşlarımızla ve öğren-

ci meslektaşlarımızla sık sık bir araya 
gelerek mesleki konularla ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak, öncelikli amaç-
larımız arasında yer alıyor. 

Gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra 
da gerçekleştirmeye devam edeceğimiz 
ziyaretlerimiz ile hem meslektaşları-
mızla olan iletişimimizi güçlendirmeyi 
hedefliyoruz hem de mesleki sorunları-
mızın çözümü için birlikte hareket etme 
gayesini paylaşıyoruz. 

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsilci-
liklerimizi ziyaretlerimiz ile Odamızın 
tüm bileşenleriyle olan bağlarımızın 
güçlenmesinin yanı sıra, bölgesel bazı 
konuları birlikte ele alma ve Türkiye’nin 
dört bir tarafındaki üyelerimizle bir ara-
ya gelme fırsatı yakalamış oluyoruz. 

Oda-üniversiteler iş birliği sayesinde 
öğrenci meslektaşlarımız ile bir araya 
gelerek gerek meslek eğitiminin geldi-
ği nokta gerek mesleğin ileride karşı-
laşabileceği sorunlar ve üretilebilecek 
çözümler üzerine fikir alışverişinde 
bulunarak Odamızın, genç meslektaş 
adaylarımızın her türlü mesleki sorun 
ve ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kamu kurumlarını ziyaretlerimizle de 
mesleki gelişmelere dair süreçler, kamu-
da çalışan ve özel sektördeki meslektaşla-

rımızın idareler ile ilgili talepleri, birlikte 
çalışma ve işbirliği  noktasında neler ya-
pılabileceği gibi ana başlıklar üzerinde 
görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. 

Ziyaretlerimiz sırasında misafirperver-
likleri ile bizleri ağırlayan genel mü-
dürlerimize, milletvekillerimize, daire 
başkanlarımıza, üniversite hocalarımı-
za, meslektaşlarımıza, Şube ve Merkeze 
Bağlı Temsilciliklerimizin yönetimlerine 
ve çalışanlarına, öğrenci meslektaşları-
mıza ve iade-i ziyarette bulunarak neza-
ket gösteren konuklarımıza bir kez daha 
teşekkür ederken dergimizin bir önceki 
sayısının yayınlanmasından bu yana 
gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerimizin 
bir kısmına gelin birlikte göz atalım.

Üyelerimize Ziyaretler

• 27.05.2018 tarihinde Zonguldak Böl-
ge Temsilciliğimize bağlı üyelerimizle, 
16.09.2018 tarihinde Afyon Bölge Tem-
silciliğimize bağlı üyelerimizle bir araya 
geldik. Temsilciliğe bağlı illerde kamu-
da ve özel sektörde çalışan üyelerimizin 
çalışma hayatına dair sorunları, Oda 
sözleşmeleri ve mesleki denetimi, LİH-
KAB-SHKMMB çalışma alanı sorun-
larını, bölge özelinde yaşanan mesleki 
sorunları ve Odamızdan beklentilerini 
ele alarak, Oda Genel Merkezi tarafın-
dan yürütülen çalışmalar hakkında bil-
gi alışverişinde bulunduk.

• 22.06.2018 tarihinde düzenlenen Bü-
lent Ecevit Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Geomatik Bölümü öğrencile-
rinin 2017-2018 öğretim yılı Mezuniyet 
Balosuna katılım sağladık. Mezuniyet-
leri ile aramıza katılan genç meslektaş-
larımızı yalnız bırakmadığımız bugün-
de; konuşmasının ardından Başkanımız 
Orhan Kasap, bölüm birincisine ödülü-
nü takdim etti. Bölüm ikincisi ise ödü-
lünü Saymanımız Yeliz Karaarslan`dan 
aldı. Öğrenciliklerinden itibaren her za-
man yanlarında olduğumuz ve bundan 
sonra da yanlarında olmaya devam ede-
ceğimiz genç meslektaşlarımıza, meslek 
yaşamlarında başarılar diliyoruz.

• 05.10.2018 tarihinde Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Fevzi 
Karslı; Oda ve Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimizin katılımıyla makamında 
ziyaret edildi. Oda-üniversite iş birliği, 
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Bazen meslek alanlarımızın korunması, bazen mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın sorunlarının ilgili ve yetkili mercilere iletilerek 

çözüme kavuşturulması bazen de mesleğimizi geleceğe taşıyacak 

gençlerimizin yanında olunması adına sürekli toplantılar ve 

ziyaretler düzenliyoruz. Tüm üyelerimizin her alanda yanında olmak 

için gereken her çabayı sarf ediyoruz.

TKGM’nin 
Odamızı
ziyaretinden 
bir kare.
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eğitim sorunları, yeni açılan bölüm-
ler ve plansız artan kontenjanlara dair 
sohbet edildi ve değerlendirmelerde 
bulunuldu. Daha sonra Şubemiz ve üni-
versite iş birliğiyle Oda Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, bölüm akademisyenleri 
ve öğrencilerin katılımıyla bir tanışma 
çayı ve toplantısı gerçekleştirildi.

• 05.10.2018 tarihinde Trabzon Şube-
mizde, Yönetim Kurulu olarak serbest 
çalışan (SHKMMB) üyelerimizle bir 
araya geldik. Şube Başkanı Adem Ab-
dioğlu`nun kısa bir açılış konuşması-
nın ardından, Odamız Onur Kurulu 
üyesi Mustafa Yıldız ve Yönetim Ku-
rulu üyemiz Okan Özege; Oda sözleş-
meleri, birim fiyatlar ve serbest çalışan 
meslektaşlarımızın karşılaştığı teknik 
ve hukuki sorunlara dair soruları ce-

vaplayarak diğer illerdeki tecrübeleri-
ni aktardılar. 

• 06.10.2018 tarihinde Prof. Dr. Fevzi 
Karslı`nın harita mühendisliğinin gele-
ceğine ve mevcut eğitim olanaklarına 
dair hazırladığı bir sunum eşliğinde, 
bölüm öğrencilerinin ve üyelerimizin 
katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Kamu Ziyaretleri

• 27.04.2018 tarihinde Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı 
ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Adil Hakan Ayber’i ma-
kamında ziyaret ettik. 

• 23.05.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Ha-
kan Ayber’i makamında ziyaret ettik. 

13 Harita Bülten

Genel Merkez Yöneticilerimizin, 
Tarım Arazileri Değerlendirme 
Daire Başkanı Sn. Abdulkadir 

Karakuş’u ziyaretlerinden        
bir kare.

TKGM Gen.
Müdürü Sayın 
M. Zeki Adlı 
ve TKGM 
Gen. Müd. 
Yardımcısı 
Sayın Adil 
Hakan Ayber’i 
ziyaretimiz.

• 24.05.2018 tarihinde Harita Genel Ko-
mutanı meslektaşımız Tuğgeneral Dr. 
Osman Alp’i Oda Genel Merkez Yöne-
tim Kurulumuz ve Ankara Şube Yöne-
tim Kurulumuz olarak makamında zi-
yaret ettik. 

• 07.08.2018 tarihinde TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yürütme Kurulu Üyesi Asiye Ülkü Ka-
raalioğlu ve Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Ali Fahri Özten’i ziyaret ettik. 

• 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Ha-
rita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral 
Dr. Osman Alp’i, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü-Tarım Arazileri Değerlen-
dirme Dairesi Başkanı Sayın Abdulkadir 
Karakuş’u, Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü-Arazi Toplulaştırma ve Tarla 
İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı 
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Sayın Hasan Eler’i, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanı Sayın Sedat Bakıcı’yı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü-Emlak ve Kamu-
laştırma Dairesi Başkanı Sayın Ali Rıza 
Ceylan’ı makamlarında ziyaret ettik.

• 24.09.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Harita Daire Başka-
nı Sayın Nevzat İhsan Sarı ve Kadastro 

Dairesi Başkanı Sayın Sinan Fidan’ı ma-
kamlarında ziyaret ettik. 

• 03.10.2018 tarihinde DSİ Genel Mü-
dürü Sayın Mevlüt Aydın’ı makamında 
ziyaret ettik.

• 10.10.2018 tarihinde TBMM 27. Dö-
nem Milletvekillerinden Adalet ve Kal-
kınma Partisi Kocaeli Milletvekili Sa-
yın İlyas Şeker’i ve 16.10.2018 tarihinde 
TBMM 27. Dönem Milletvekillerinden 
Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Mil-
letvekili Sayın Hasan Baltacı’yı Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki makamların-
da ziyaret ettik. Görüşmelerde; kamu 
kurum ve kuruluşlarında gerçekleştiri-
len yeniden yapılanma süreçleri, mes-
leki mevzuat, yeni yasal gelişmeler, bir-
likte çalışabilirlik ve iş birliği, kamuda 
harita mühendisi kadrolarının açılması 
ve istihdamı, harita/geomatik mühen-
disliği eğitim-öğretim süreci, yeni açı-
lan bölümler ve artan kontenjanlar, gö-
revlerine yeni atanan idarecilerin tebrik 
edilmesi vb. hususları ele aldık. 

TKGM’den Odamıza Ziyaret

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Zeki Adlı, aynı zamanda üye-
lerimiz olan TKGM üst düzey yönetici-
leri eşliğinde, 09.10.2018 tarihinde Oda-
mızı ziyaret etti. 

Ziyarette; TKGM Genel Müdür Yardım-
cısı Sayın Adil Hakan Ayber, TKGM 
Harita Dairesi Başkanı Sayın Nevzat İh-
san Sarı, TKGM Kadastro Dairesi Baş-
kanı Sayın Sinan Fidan ve TKGM Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanı Sayın Se-
dat Bakıcı yer aldılar.

Gerçekleştirilen ziyarette mesleğimizle 
ilgili genel konular, birlikte çalışılabilir-
lik, TKGM‘nin planladığı ve yürütmek-
te olduğu yeni projeler, özel sektörün 
sorunları hakkında bilgi ve fikir alışve-
rişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda 
gerçekleşen görüşmeler mesleğimizin 
geleceğine ışık tuttu.

Odamızı ziyaretlerinden ve nezaketlerin-
den dolayı Sayın Genel Müdürümüze ve 
Yöneticilerimize teşekkür ederiz.
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Yukarıdan aşağı sırasıyla
AK Parti Milletvekili İlyas Şeker

CHP Milletvekili Hasan Baltacı
DSi Gen. Müdürü Mevlüt Aydın

ziyaretlerinden kareler.

DUYURU

HKMO BIS üzerine geliş�rilen bir dijital ödeme sistemi ile
üyelerimiz biriken aidat borçlarını yaygın kullanılan birçok kredi kar� ile vade farkı olmaksızın,

web sayfamız üzerinden ödeyebilecekler. 

Üyelerimize ödeme kolaylığı sağlayacak olan ve aynı zamanda dilerlerse
kredi kar�ndan ay bazında otoma�k ödeme imkanı sağlayan bu sistem

web sitemiz üzerinden çok yakında hizmete açılacak�r.

Çok Yakında

HKMO Dijital Ödeme Sistemi
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Harita Bülteni

Yerel Seçimlerde

Tüm Üyelerimizin Adaylıklarını Destekliyoruz

Kentlerin yönetiminde harita mü-
hendislerinin etkisi ortadadır ve 
bu anlamda meslektaşlarımızın 

bu görevleri yürütecek olması, başarılı 
ve örnek yerel yönetimler için özellikle 
önem arz etmektedir. Harita mühendis-
liği mesleğinin uzmanlık alanlarından 
olan ve yerel yönetimlerdeki çalışma-
ların en önemli ayağını oluşturan imar, 
altyapı, yapılaşma, kentsel dönüşüm, 
sosyal donatılar, kent bilgi sistemleri, 
ulaşım, akıllı şehirler ve doğal yaşam 
alanlarının tasarımı gibi konularda 
mesleğimizden ileri gelen bilimsel ve 
teknik bilgi birikimlerinin çağdaş, ya-
şanabilir, akıllı kentlerin yaratılması 
ve toplumcu belediyecilik anlayışının 
hâkim kılınmasında kullanılması yerel 
seçimlere gitmekte olan ülkemizin ge-
leceği için öncelikli hususların başında 
gelmektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak çağdaş toplum yaşamına ve çağ-

daş kentleşme anlayışına aykırı; top-
lumsal çıkarları göz ardı eden, insanı, 
toplumu, tarihi, kültürü göz ardı eden, 
siyaset ve ekonomik çıkar amaçlı bele-
diye faaliyetlerine ısrarla karşı durduk. 
Ülke ve toplum çıkarlarını ve geleceği-
mizi bedeli ne olursa olsun savunacağı-
mızı her koşulda duyurduk. 

Belirtilen bu anlayış ve duruş doğrul-
tusunda, her meslektaşımızın ve üye-
mizin içinde bulunduğumuz topluma, 
ülkeye ve kente sahip çıkma ve hizmet 
etme görevi ve hakkı bulunduğunu sa-
vunarak meslektaş ve üyelerimizin hiz-
mete ve göreve adaylıklarını içtenlikle 
destekliyoruz.

Mesleğimizden kaynaklı bilimsel ve 
teknik bilgilerin kullanımının yanı sıra, 
yerel yönetimlerde ayrıca demokratik 
ve katılımcı bir yönetim ile toplumsal 
çıkarları koruyan, kent bilincini sağla-
yan, rantı değil halkın ihtiyaçlarını ve 

taleplerini ön planda tutan bir anlayışın 
benimsenmesi ve uygulanması gerek-
mektedir. 

Kentlerimizin en önemli sorunlarının 
başında plansız ve çarpık yapılaşmalar 
gelmektedir. Bu durumun önüne geç-
mek adına düzenli şehir planları oluştu-
rulmalı, nazım imar planları bu doğrul-
tuda düzenlenmeli, hayata geçirilmeli 
ve planlara mutlaka uyulmalıdır.

Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılaş-
malarda ise rant odaklı uygulamalar 
yerine barınma ihtiyacı ön planda tutu-
larak yerel halkın ihtiyaçları göz önün-
de bulundurulmalı ve kültürel, sosyal, 
ekonomik gerçeklikler dikkate alınma-
lıdır. İnsan ihtiyaçlarına odaklı yeni 
kent anlayışları ve yeni kent tasarımları 
yaratmaya odaklanılmalı; ortak yaşam 
kültürünün oluşmasına uygun mekân-
lar yaratılmasına, toplumsal birliktelik-
ler ve etkinlikler için gerekli ortamların 
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Yerel seçimler öncesinde HKMO olarak adaylık başvurusu yapmış 

olan meslektaşlarımızın özelinde yerel yönetimlerde dikkate 

alınması gerekenleri, yerel yönetimler için önem arz eden hususları 

açıklamak ve belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hangi partiden 

olursa olsun tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın adaylıklarını 

desteklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. 
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sağlanmasına, dayanışmacı, paylaşımcı, 
ortak değerleri olan hemşehri ruhunun 
yaratılmasına dikkat edilmelidir. 

Belediye gücü ve yetkisi; halk sağlığı, 
halk güvenliği ve kamu hizmeti yön-
lerinden piyasayı kontrol etmeli ve sı-
nırlandırma amacıyla kullanılmalı, top-
lumun ortak çıkarlarına ve toplumsal 
yararlara özgülenmelidir.

Ülkenin deprem gerçeğinin de gerçek-
leştirilecek uygulamalarda dikkate alın-
ması önem arz eden bir başka husustur. 
Yanlış arazi kullanım politikalarından, 
kaçak yapılanmalardan, imar afları ile 
desteklenen bu yaklaşımlardan uzak 
durulmalı ve güçlü bir denetim meka-
nizması hayata geçirilmelidir. 

Kentlerin sosyolojik yapılarına uygun 
sosyal alanların yaratılması, kent bü-
tünlüğünü bozmaya yol açan farklı 
kent alanlarının oluşturulmasının önü-

ne geçilmesi, temel kamu hizmetlerinde 
kamu çıkarını dikkate alan bir anlayışın 
benimsenmesi gerekmektedir. 

Engellilerin, kadınların, çocukların, 
gençlerin, yaşlıların ve yoksunların top-
lumsal yaşama eşit katılımı için sosyal 
projeler geliştirilmelidir. 

Kamu hizmetlerinin bedava ya da bu 
mümkün değilse maliyetini aşmayan 
bir bedelle sunulması, bedeli karşılığı 
sunulmak zorunda kalınan hizmetlere 
olanaksızlığı ve yoksulluğu nedeniyle 
ulaşamayanlara ise bu hizmetlerin sos-
yal eşitlik içinde bedelsiz olarak sunul-
masını gerekmektedir. 

Halkın örgütlenme çabasına katkı veril-
meli; örgütlü kesimlerin karar, yönetim 
ve gözetim sürecine katılması özendi-
rilmeli, toplumsal üretim ve paylaşım 
desteklenmelidir. İstihdam koşulları 
iyileştirilmeli, emek gücünün eğitimi ve 
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HKMO olarak çağdaş toplum 
yaşamına ve çağdaş kentleşme 

anlayışına aykırı; toplumsal 
çıkarları, insanı, toplumu, tarihi, 
kültürü göz ardı eden, siyaset ve 
ekonomik çıkar amaçlı belediye 

faaliyetlerine ısrarla karşı durduk.

örgütlenmesi sağlanmalı, değeri ve say-
gınlığı yükseltilmelidir. 

Aday olacak tüm meslektaşlarımız öze-
linde, tüm mühendis, mimar ve şehir 
plancısı adayların bu kriterleri önem-
semesini, göreve geldikten sonra bu 
kapsamda uygulamalar yapmasını ve 
meslek odamız başta olmak üzere di-
ğer meslek odalarından, TMMOB’den, 
üniversitelerden,  sivil toplum kuru-
luşlarından öneri, görüş ve fikir alarak 
çalışmalar yürütmesini bir kez daha 
hatırlatarak siyasi parti, fikir ayrımı gö-
zetmeksizin tüm üyelerimize seçim ça-
lışmalarında başarılar dileriz.
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Türkiye Ulusal Jeodezi ve
Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi Gerçekleştirildi

Temsilci kuruluş görevini 

Harita Genel Komutanlığının 

yürüttüğü ve 1968 yılında 

kurulan Türkiye Ulusal 

Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin 

ulusal çaptaki ilk Bilimsel 

Kongresi (TUJJB-BK) 30 

Mayıs-2 Haziran 2018 

tarihlerinde İzmir`de, 9 Eylül 

Üniversitesi ve İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi iş birliği ile 

gerçekleştirildi. 

Katkılarımız Devam Edecek

10118Harita Bülten

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik 
Birliğinin (IUGG) 2023 yılın-
da yapılacak Genel Kurulu ve 

Bilimsel Kongresinin ülkemiz ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilmesi amacıyla 
yapılan ulusal çaptaki bu toplantıya, 
Odamız adına Genel Başkan Orhan Ka-
sap ve Eğitim Sekreteri Dr. Taylan Öca-
lan katılım sağladı.

Açılış konuşmalarında söz alan Oda 
Başkanımız Sayın Orhan Kasap, Ulus-
lararası Haritacılar Federasyonu`nun  
(FIG) 2018 yılı Genel Kurul ve Bilimsel 
Kongresinin 6-11 Mayıs 2018 tarihlerin-
de İstanbul`da, ülkemiz ev sahipliğinde 
ve Odamız yürütücülüğünde başarıy-
la gerçekleştirildiğini, bu bağlamda 
2023`de Türkiye`de yapılması öngörü-
len ve başvuru süreci devam eden Ulus-
lararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği Genel 
ve Bilimsel Toplantısı’na da ülkemiz, 
mesleğimiz ve yer bilimleri camiası adı-
na kazanım ve çıktıları için Odamızın 
katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Orhan Kasap, konuşmasında ayrıca 
TUJJB yapısı içerisinde faaliyetlerini yü-
rüten Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
(TUJK) çalışmalarına Odamızın uzun yıl-
lardır katkı sunduğunu, özellikle TUJK 
Yürütme Kurulunda üye sıfatıyla yer 
alarak, komisyonun bilimsel çalışmaları-
na da tam destek sağlandığını ifade etti. 

Bilimsel Kongrenin ikinci günü olan 31 
Mayıs 2018 tarihinde ise Türkiye Ulusal 
Jeodezi Komisyonu (TUJK) İç Tüzüğü 
gereğince, 2018-2023 çalışma dönemin-
de ilgili organlarda görev alacak yeni 
üyelerin seçimi yapıldı. Gerçekleştiri-
len seçim sonucunda yeni dönemde 
Odamız üyesi olan bilim insanlarından 
TUJK Üniversite Temsilcisi olarak Prof. 
Dr. Haluk Özener, Referans Koordi-
nat Sistemleri Çalışma Grubu Başkanı 
olarak Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, 
Gravite Alanı Çalışma Grubu Başkanı 
olarak Prof.  Dr. Orhan Akyılmaz, Jeo-
dinamik Çalışma Grubu Başkanı olarak 
Prof.Dr. Bahadır Aktuğ görev aldı. 

DUYURU
Yeni, Akıllı Kimlik Kartları

Üyelerimizi Bekliyor

Tasarımı tamamen değişen yeni üye kimlik kartları kullanıma hazır.
Sade tasarımı ve karekod uygulaması ile işlevsel hale ge�rilen kartlarınız sizi bekliyor.

Karekod sayesinde üye ile�şim bilgilerinizi mobil cihazlara otoma�k olarak ekleyebilirsiniz.
Yeni üye kimlikleri için bağlı bulunduğunuz Şube ve Temsilciliklerimize başvurabilirsiniz.

 Kimlik Değişimi İçin;
- Bir adet 4,5 cm x 3,3 cm ebatlarında vesikalık fotoğraf,

- Nüfüs cüzdanınızın fotokopisi,
- Güncel ile�şim bilgileriniz,

- Eski kimlik kar�nın aslının ibrazı gerekmektedir.
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1. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

HKMO 46. Dönem 1. Danışma 

Kurulu Toplantısı 21-22 

Temmuz 2018 tarihlerinde, 

Çanakkale Gelibolu`da 

gerçekleştirildi.

Mesleğimiz İçin
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Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, Oda Denetleme Kuru-
lu üyeleri, Oda Onur kurulu 

üyeleri, Odamız TMMOB temsilcileri, 
Şube başkanları, Şube sekreterleri, Şube 
saymanları ve Merkeze Bağlı Temsilci-
liklerin temsilci ve temsilci yardımcıla-
rının katılımıyla gerçekleşen toplantıda; 
HKMO 46. Olağan Genel Kurulundan 
bu yana yürütülen Oda çalışmaları, 46. 
Dönem Taslak Çalışma Programı ve Ça-
lışma Programı ile hayata geçirilecek 
olan çalışmalar, Yapı Aplikasyon Pro-
jesi ve Fenni Mesuliyet Uygulamaları-
na dair HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemesi Komisyonunun ortaya 
koyduğu çalışmalar geniş bir biçimde 
ele alındı.

Özellikle, 46. Dönemde hayata geçiri-
lecek olan Oda eğitim yapılanması ile 
meslek içi eğitimler, Odamız ve tüm 
birimlerinde kuracak olduğumuz elekt-
ronik belge yönetim sistemi, imar affı 
(barışı) sürecinin ülkemizin geleceğine 
ve mesleğimize etkileri, bilirkişilik sis-
teminde yaşanan sorunlar ve Odamızın 
girişimleri ve TMMOB`de yürütülen ça-
lışmalar toplantıda öne çıkan konuların 
başında yer aldı. 

Danışma Kurulu içerisinde ayrıca Oda 
Genel Saymanı, Oda Denetleme Ku-
rulu üyeleri, Genel Merkez Mali İşler 
birimi çalışanları, Şube saymanları ve 
M.B. Temsilciliklerden birer temsilcinin 
katılımıyla Saymanlar Toplantısı ger-
çekleştirildi. Mali işleyişe yönelik bil-
gilendirici sunumun ardından işleyişte 
yaşanan sorunlar, yenilikler ve öneriler 
ele alındı.

DAYANIŞMA

İzmir`de lösemi teşhisi konulan, ilik nakli olması gereken ve tedavisine devam edilen
üç buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun donör henüz bulunamamış�r.

Minik Öykü Arin Yazıcı`nın ve Öykü Arin gibi tüm lösemili çocukların yaşayabilmesi için
uygun kemik iliği bağışçısının bulunması gerekmektedir.

Bunun için, 18-50 yaş aralığında olan ve kronik sağlık sorunu bulunmayan kişilerin kan grubu fark etmeksizin
Kızılay Kan Merkezlerine giderek kan örneği vermesi gerekmektedir.

 Kan örneği alınması yalnızca birkaç dakika sürmektedir ve son derece basit bir işlemdir.
Kan veren kişi sayısı ar�kça minik Öykü Arin`in ve tüm lösemili çocukların haya�a kalma ih�mali de artacak�r.

Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocukların Yüzlerindeki Gülücük İçin

Kan Örneği Verdiniz mi?



Harita Bülteni güncel

Katledilişinin 2. Yıl Dönümünde 

“Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası olarak her 

zaman bu tür rant savaşlarının 

karşısında olduğumuzu dile 

getirdik, getirmeye de devam 

ediyoruz. Meslek etiğimiz, 

savunduğumuz değerlerimiz; 

toplumsal mücadelemizdeki 

en önemli güçlerimiz. “

Cemil Candaş Anıldı
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Ülkemizde demokrasi ve emek 
mücadelesinden, temiz toplum-
dan, rant çetelerine karşı korku-

suzca mücadeleden yana olmuş meslek-
taşımız Cemil Candaş`ın katledilişinin 
2. yılında onu anmak ve karanlığa karşı 
aydınlık yarınlar için dayanışma içinde 
olduğumuzu bir kez daha seslendirmek 
adına 18 Temmuz 2018`de Şişli Beledi-
yesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
bir araya gelindi. 

Yapılması istenen yağmaya, talana, çı-
kar odaklarına karşı, namuslularında 
namussuzlar kadar cesur olduğu gös-
termek; meslek ilkeleri, toplumcu mü-
hendislik ve etik değerleri korumak; 
mesleği ve ülkesi için mücadele etmek 
adına yaşamını yitiren Cemil Candaş 
için Şişli Belediye Başkanlığı önünde 
toplanarak Şişli Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’ne yürüyüşün ardından anma 
töreni gerçekleştirildi.

Anma töreninde Odamız Genel Başka-
nı Orhan Kasap, Eğitim Sekreteri Öğr. 

Gör. Dr. Taylan Öcalan, TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, Şiş-
li Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 
ile Şişli Belediye Başkan Danışmanı Seyfi 
Erbaş ve Cemil Candaş`ın abisi Nevzat 
Candaş birer konuşma yaptı.

Oda Genel Başkanımız konuşmasında 
ise şunları söyledi: “Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak her zaman 
bu tür rant savaşlarının karşısında ol-
duğumuzu dile getirdik, getirmeye de 
devam ediyoruz. Meslek etiğimiz, sa-
vunduğumuz değerlerimiz; toplumsal 
mücadelemizdeki en önemli güçlerimiz. 
Bizler mesleğimizi çıkar odakları için, 
rant peşinde koşanlar için değil; toplu-
mun, halkın yararına yürütmeye devam 
edeceğiz. Tıpkı Cemil gibi.”

Biz meslektaşların, Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri, sevenlerin, dostların 
“Doğru ölçüyü korumak” adına verdiğin 
mücadele ve değerler ile çiziyoruz “Yol 
Haritamızı”. Işıklar içinde uyu.

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.

2018 yılı ve öncesi biriken aidat borcunuzu, 2019 yılına yönelik yapılacak ar�ştan etkilenmemek için
en geç 31 Aralık 2018 gününe kadar ödemenizi önemle ha�rla�rız. 

Konuyla ilgili
duyurumuz için:

Üyelik Aidatları Hakkında



Odamızca 2002 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Meslekte 

50. Yıl Hizmet Plaketleri” töreninde bu yıl 1968 yılı mezunu 

üyelerimiz ve eşleriyle bir araya geldik.

Ülkemizde harita ve kadastro 
mühendisleri, 1949 yılına kadar 
Milli 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 kurulmuştur. 
Odamızın kurucu üyeleri; 19 harita 
yüksek mühendisi (yurt dışında yetiş-
miş), 8 ruhsatnameli parsel mühendisi 
ve 23 harita ve kadastro mühendisi (İs-
tanbul Teknik Okulu mezunu) olmak 
üzere toplam 50 kişidir.

Odamızın 1954 yılında 50 olan üye sa-
yısı bugün öğrenci üyelerimizle bera-
ber 18.624’e ulaşmıştır.  Odamızca 2002 
yılından bu yana her yıl düzenlenen 

“Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketleri” tö-
reni; bu yıl 1968 yılı mezunu üyelerimiz 
ve eşleri, Odamızın önceki dönemle-
rinin Genel Başkanları, Genel Merkez, 
Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikleri-
mizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız 
TMMOB Temsilcileri, Odamız Denetle-
me ve Onur Kurulu Üyeleri, kamu ku-
rum ve kuruluşları yöneticileri ve da-
vetli meslektaşlarımızın katılımlarıyla 
15 Aralık`ta, Ankara`da düzenlendi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Adil Hakan Ayber, Harita 
Genel Müdürü Tuğgenaral Sayın Dr. 
Osman Alp, CBS Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar, 
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Candan 
Gökçeoğlu, CHP Kastamonu Milletve-
kili Sayın Hasan Baltacı, Türk Standart-

Harita Bülteni
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Sayın Hüseyin Ülkü‘ye “Onur Plaketi”-
ni Oda Genel Saymanımız Sayın Yeliz 
Karaarslan, Sayın Halil Kaynarca‘ya 
“Onur Plaketi”ni Oda Genel Başkanı-
mız Sayın Orhan Kasap takdim ettiler.

Meslekte 50. yılını dolduran meslek-
taşlarımızın özgeçmişlerini içeren bir 
kitapçığın dağıtıldığı gecede, meslek-
taşlarımız uzun süredir göremedikleri 

arkadaşlarıyla bir araya gelmenin ver-
diği mutluluk ve heyecanla 50. yıl pas-
tasını kestiler.

Etkinliğimizde plaket alan tüm meslek-
taşlarımıza mesleğimize verdikleri hiz-
metleri için teşekkür ederken sağlıklı ve 
uzun ömürler diliyor; ayrıca etkinliği-
mize katılan tüm davetlilerimize teşek-
kür ediyoruz.

ları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın 
Uğur Büyükhatipoğlu başta olmak üze-
re birçok kamu kurumu yöneticileri ve 
daire başkanlarının da katılarak onur-
landırdığı gecenin açılış konuşmasını 
Oda Genel Başkanımız Sayın Orhan Ka-
sap yaptı. 1968 yılı mezunu üyelerimiz-
den Hüseyin Demirtaş, Prof. Dr. Ayhan 
Alkış, Sami Fidan, Murat Mildan, İzzet 
Durukan, Fevzi Elçi, Tayyar Erdal, Tuna 
Aratoğlu, Hüseyin Oktay, Prof. Dr. Şe-
rif Hekimoğlu, Prof. Dr. Ömer Aydın, 
Necip İmga, Memduh Ülgen ve Ahmet 
Emin Yalın bizzat katılarak “Meslekte 
50. Yıl Hizmet Plaketleri”ni aldılar. 

Meslektaşlarımız Sayın Hüseyin Ül-
kü‘ye ve Sayın Halil Kaynarca‘ya mes-
leğimize ve Odamıza vermiş oldukları 
özverili hizmet ve emeklerinden dolayı 
Oda Yönetim Kurulu kararıyla “Onur 
Plaketi” verildi.

Sayın Hüseyin Ülkü ve Sayın Halil Kay-
narca‘nın yaşamından kesitlerin yer al-
dığı kısa bir video gösterimi sunuldu. 

Törende “Mesleğimizin Çınarları”
ile birlikteydik.

HKMO haberler
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Odamızca 2001 yılından bugüne 

her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 

Kampımızın on yedincisi 

“Dijitalleşme” temasıyla, 

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 

tamamlandı. 

17. HKMO Yaz Eğitim Kampı

Sayıların İcadından Emeğin Evrilmesine Uzandı

hkmo haberler

Geçmişte olduğu gibi bu kampta 
da yakın gelecekte meslektaşımız 
ve Odamızın üyesi olacak harita 

mühendisi adaylarının; TMMOB ve onun 
bileşeni olan Odamızın görevlerini, yetki 
ve sorumluluklarını ve çalışma anlayı-
şını tanımaları ve bunun yanında harita 
mühendislerinin yaşamdaki yerini ve 
meslektaşlarına bakışının önemini kav-
ramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik 
ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışma-
larıyla mesleki, sosyal ve kültürel alanda 
birikimlerini artırmaları sağlandı.

“Dijitalleşme” temasıyla birçok mesleki 
ve toplumsal konuların işlendiği; pek 
çok sanatçı, yazar, akademisyen, mes-
lektaş ve 100 öğrenci katılımcının yer 
aldığı 17. Yaz Eğitim Kampının açılış 
konuşmalarında, İzmir Şube Başkanı-
mız Özhan Kaynarca ve HKMO Genel 
Başkanımız Orhan Kasap; geçmiş yaz 
eğitim kampları, yaz eğitim kampları-
nın Oda örgütlülüğü açısından önemi 
ve öğrencilerin Odayı benimsemesinin 
gerekliliğine değinerek, kampa yönelik 

temennilerini dile getirdiler. Ardından, 
bugüne kadar gerçekleştirilen yaz eği-
tim kamplarından görüntülerin ve yaz 
eğitim kamplarının tarihsel değişim ve 
gelişim sürecinin yer aldığı jenerik fil-
minin gösterimi yapıldı. 

Açılışın ardından; Gökhan Tektaş`ın an-
latımıyla, insanın dijitalleşmeyle bera-
ber kendine yabancılaştığına ve birçok 
alışkanlığın değiştiğine değinilen “Kur-
şun Kalem” adlı söyleşi gerçekleştirildi. 

Sabah sporu, deniz ve sabah kalkma-
yanların denize atılmasıyla başlayan 
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müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söy-
leşide, Anadolu ozanlarından itibaren 
başlayan ve dönemin özelliklerine göre 
form değiştiren Anadolu`daki muhalif 
müzik örnekleri katılımcılarla birlikte 
seslendirilerek, tanıtıldı. 

Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in yürü-
tücülüğünü yaptığı “Ölçme ve Değer-
lendirme Teknolojilerinin Dijital Geli-
şimi” oturumu, GNSS Teknik, ATAY 
Mühendislik ve Sistem A.Ş. firma so-
rumlularının katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Öğle yemeğinin ardından sabah 
yapılan oturumun devamı niteliğinde 
olan ‘Mesleki Saha Uygulamaları’ ger-
çekleştirildi. Oturum sona erdikten son-
ra yürütücülüğünü Oda Genel Başkanı-
mız Orhan Kasap`ın yaptığı “Mesleki 
Örgütlülük” oturumu TMMOB Genel 
Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Ge-
nel Başkanı Aysun Gezen`in katılımıyla 
gerçekleştirildi.  

İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Stan-
dının açılmasını müteakiben “Kornea 
İkilisi ile Aşık Veysel Türküleri” adlı 
konser gerçekleştirildi. Organ bağışının 
önemi ve Aşık Veysel`in hayatına dair 
kısa söyleşilerle geçen konser esnasında 

dijitalleştiğini vurguladığı bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Sonrasında, Ertuğrul 
Candaş sözü alarak hem kendini hem 
oturumda bulunan konukları kısaca ta-
nıttıktan sonra dijitalleşme ile ilgili kısa 
bir konuşma yaptı ve sözü Prof. Dr. Ha-
luk Özener`e bıraktı. Özener konuşma-
sında, hayat hikayesinden ve mesleki 
gelişim süreçlerinden bahsettikten son-
ra mesleğimizin dijitalleşme süreçlerini 
ve bu süreçlerin mesleğimizin deprem 
araştırma konusunda ne kadar önemli 
bir hale geldiğini ifade etti. Sonrasında 
sözü alan Prof. Dr. Muhammed Şahin 
kendini tanıtarak başladığı konuşma-
sında dijitalleşmenin mesleki ve teknik 
eğitimdeki yerini ve gelecekte mesleği-
mizin dünyada nasıl konumlanacağını 
belirttiği bir konuşma gerçekleştirdi. 
Daha sonra soru-cevap kısmı ile birlik-
te oturum sonlandı.

Praksis Grubu, “Muhalif Müziğin 
Anadolu`da Doğuşu ve Gelişimi” adlı 
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ikinci günde, Ankara Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğre-
tim Üyesi Eylem Gökçe Türk`ün sunu-
muyla “Dijitalleşen Dünyada Birey” 
adlı oturum geçekleştirildi.

Sonrasında “Dijitalleşme ve Harita 
Mühendisliği” isimli oturum; önce-
ki dönem Oda Başkanımız Ertuğrul 
Candaş`ın yürütücülüğünde, Kandil-
li Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Özener, MEF Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MSB 
Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Dr. 
Osman Alp`in katılımları ile gerçek-
leştirildi. Oturumda sözü ilk olarak 
telekonferans yöntemiyle oturuma ka-
tılım sağlayan Tuğgeneral Osman Alp 
aldı. Osman Alp, dijitalleşmenin mes-
leki anlamda getirdiği yeniliklerden 
bahsettikten sonra dijital verinin hem 
mesleğimiz hem de ülkemiz açısından 
önemini ve uluslararası rekabetin de 
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birçok katılımcı ve konuğumuz, organ 
bağışı standında başvuru yaparak or-
ganlarını bağışladı. 

“Özgür Medya” konulu oturum, İz 
Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit 
Kartal`ın yürütücülüğünde, Araştır-
macı-Yazar Gökmen Ulu ve İletişim-
ci-Yazar Haluk Şahin`in katılımıyla 
gerçekleşti. Oturumda ilk olarak sözü 
alan Gökmen Ulu gazeteciliğin doğası 
gereği muhalif olması gerektiğini vur-
gulayıp, basın özgürlüğüne de değine-
rek sözü Haluk Şahin`e bıraktı. Şahin, 
konuşmasında medyanın demokrasiler 
açısından önemi ve toplum-medya iliş-
kisi üzerine konuştuktan sonra soru-ce-
vap kısmı ile birlikte oturumun ilk kıs-
mı başarıyla sonlandırıldı. Oturumun 
“İletişim ve Dijitalleşme” isimli ikinci 
kısmında İletişimci-Yazar Ümit Alan’ın 
günümüzün en önemli sosyal iletişim 
aracı olan sosyal medyanın toplum üze-
rindeki etkilerinden bahsettiği bir söy-
leşi gerçekleştirildi. 

6. oturum olan “Alternatif Yerel Yöne-
tim Modelleri ve Tohum Politikaları” 
adlı oturum için kamp yerinden ayrıla-
rak Turgut Köyü`ne geçildi ve oturum; 
HKMO İzmir Şube Başkanı Özhan Kay-

narca`nın yürütücülüğünde, İzmir Se-
ferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahat-
tin Gümüş ve Tunceli Ovacık Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu`nun ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Panelde farklı 
yerel yönetim anlayışları, kooperatifleş-
me, yerel üreticinin desteklenmesi, yerli 
ve organik tohumların korunarak değiş 
tokuş yapılması, dijitalleşme sürecinin 
gıdaya ve tohumlara yönelik getirdiği 
tehditler ele alındı. Tunç Soyer tarafın-
dan gençliğin siyasette mutlaka var ol-
ması ve ilgi duyması gerektiği, kendisi 
de harita mühendisi olan Muğla Mente-
şe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ta-
rafından ise harita mühendislerinin ye-
reli yönetirken mesleğimizden kaynaklı 
birçok konuda avantajı olduğu özellikle 
vurgulandı.

Kampa katılan gençler hem 

mesleğimizle ilgili son teknoloji 

ile tanıştı hem de Turgut 

Köyü İlköğretim Okulunun 

duvarlarında grafiti çalışması 

yaparak okulun öğrencilerine 

rengârenk çiçeklerle bezeli bir 

eğitim ortamı hazırladılar. 

hkmo haberler

10129 Harita Bülten



Harita Bülteni

Panelden sonra, boyalarımızla ve fırça-
larımızla, tüm öğrencilerin katılımıyla 
Turgut Köyü İlköğretim Okulunun du-
varlarında grafiti çalışması yapılarak 
duvarlar rengârenk çiçek ve şekillerle 
renklendirildi. 

7. oturum olan “Dijitalleşen Dünyada 
Mücadele” oturumu, Doç. Dr. Tevfik 
Özlüdemir`in yürütücülüğünde, HDP 
Hatay Milletvekili Barış Atay, Siyasal 
İletişimci Yazar Ateş İlyas Başsoy ve 
İnsan Hakları Aktivisti Veli Saçılık`ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yeme-
ğinin ardından “İnsani Amaçlı Özgür 
Coğrafi Veri Üretimi” adlı oturum ve 
ardından “Open Street Map ile Harita 
Çizimi” adlı atölye çalışmaları Yer Çi-
zenler Derneği`nden gelen konuklarla 
gerçekleştirildi. 

40. ve 41. Dönem HKMO Onur Kurulu 
Üyesi Halil Kaynarca`nın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı`nın anlam ve önemini 

belirttiği söyleşi ile birlikte beşinci gü-
nün sonuna gelindi.

“Dünden Bugüne Siyasal Dönüşüm” 
adlı panel; HKMO İzmir Şube 2. Baş-
kanı Ömer Güney`in yürütücülüğünde; 
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP 
Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerin-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan 
Sarıbal ve CHP İzmir Milletvekili Kani 
Beko`nun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Öğle yemeğinden sonra tüm öğrenci-
lerin ve yöneticilerin katıldığı ve farklı 
üniversitelerden 10 tane karma grubun 
yarıştığı “Bilgi Yarışması” düzenlen-
di. Mesleki ve genel kültür sorularının 
sorulduğu bilgi yarışmasında zorlu bir 
mücadele gerçekleşti ve eşit puanı alan 
3 grup yarışmada birinciliği paylaştı. 
Yarışmaya katılan öğrencilerin akşam 
sergileyecekleri performansları için ter-
cihlerine göre seçtikleri atölyelerde ça-
lışmaları gün boyu devam etti.

HKMO Genel Saymanı Yeliz Karaars-
lan`ın yürütücülüğünü yaptığı “Me-
zun Olduk, Peki Ya Sonra” konulu otu-
rum; İzmir Şube Üyesi Baran Yıldız, 
Ankara Şube Üyesi Özgür Yanıt Kaya, 
Adana Şube Üyesi Dilek Bozkurt, İs-

17. HKMO Yaz Eğitim 

Kampının

Oda-öğrenci ilişkilerine, 

Odamıza, mesleğimize, 

farklı üniversitelerdeki 

öğrenci meslektaşlarımızın 

kaynaşmasına ve onların 

sosyal ve kültürel anlamda 

zenginleşmesine önemli 

katkıları olmuştur. 
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tanbul Şube Üyesi Umut Koca, Di-
yarbakır Şube Üyesi Berfin Asutay ve 
Malatya Bölge Temsilciliği Üyesi İnan 
Doğan`ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Panelde; kamuda, özel sektörde ve ye-
rel yönetimlerde çalışan genç mühen-
disler mezuniyet sonrası yaşadıkları 
süreçleri ve hayata atılmaları aşama-
sında yaşadıkları deneyimlerini öğren-
cilerle paylaştı.  

Öğrenci Forumu, HKMO Öğrenci Bir-
liği üyeleri tarafından gerçekleştirildi. 
Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla ger-
çekleşen forumda; kamp değerlendir-
mesi, kampa ilişkin düşünce ve öneri-
lerin paylaşılması, gelecek kamplarda 
yapılması veya yapılmamasının daha 
iyi olacağı düşünülen konular tartışıl-
dı. Öğrenci Forumundan sonra kampı-
mızın son oturumu da olan “Müzikte 
Dijital Dönüşüm. Bi`şey Yapmalı” adlı 
oturum HKMO Genel Sekreteri Ali 
İpek`in yürütücülüğünde Moğollar 
Grubu Üyeleri Cahit Berkay ve Taner 
Öngür`ün katılımıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye`de Cumhuriyet sonrası mü-
ziğin gelişimi, analog ve dijital çağda 
yaşanan kolaylıklar ve zorluklar, Mo-
ğollar Grubu`nun Türk ve Dünya müzi-

ğindeki yeri ve müzikte yaşanan dijital 
çağın getiri ve götürülerinin ele alındığı 
söyleşi, soru ve cevaplarla tamamlan-
dı. Kamp kapsamında organize edilen 
1 Eylül Dünya Barış Günü Moğollar 
Konseri’ne katılım sağlandı. Seferihisar 
halkının ve birçok üyemizin de katıldığı 
ücretsiz halk konserinde Moğollar Gru-
bu birbirinden güzel ve seçkin birçok 
eserini çalarak yaklaşık beş bin kişiye 
unutulmaz bir gece yaşattı ve eşsiz bir 
sahne performansı sundu. 

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. 
17. Yaz Eğitim Kam-
pıyla birlikte bu ge-
lenek daha da yukarı 
taşınarak devam etti. 
Farklı üniversiteler-
de okuyan ve ileride 
meslektaş olacak ha-
rita mühendisi aday-
larının birbirleriyle 
tanışmaları; birlikte 

planlama, karar alma, üretim, yönetim 
ve paylaşma sürecini yaratmaları; mes-
leki, sosyal, kültürel ve toplumsal ge-
lişmeleri birlikte değerlendirmeleri; 
geleceğe yönelik umutlarını diri tutma-
ları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmaları 
sağlandı.

17. Yaz Eğitim Kampının Odamız adı-
na hazırlanarak hayata geçirilmesinde 
özverili ve yoğun çalışmalarından do-
layı İzmir Şube Yönetim Kurulundaki 
sevgili arkadaşlarımıza, İzmir Şube ça-
lışanlarına, Kamp Yürütme Kuruluna, 
HKMO Öğrenci Birliğine, katkı koyan 
diğer meslektaşlarımıza, tüm katılım-
cılara ve konuklara bir kez daha sevgi-
lerimizi iletiyor, kutluyor ve teşekkür 
ediyoruz. 

hkmo haberler
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HKMO Duruşu

Basın Açıklamalarımız

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

munun ve meslektaşlarımızın refahı ve 
geleceği yer alır. Yaptığımız tüm çalışma-
ların temelinde bu bakış açısı yer almak-
tadır.

Kamu kurumu niteliğinde demokratik 
bir meslek örgütü olmanın temel şartla-
rından biri de mesleğimize ve mesleği-
mizin içinde icra edildiği sosyal yapıya 
karşı sorumlu davranmaktır.

Odamız, bu büyük sorumluluğun bi-
linciyle mesleğimiz kadar mesleğimizin 
içinde yapıldığı sosyal, siyasal yapıya 
ve güncel olaylarla, gelişmelere dair 
görüşlerini düzenli olarak yetkililerle, 
kamuoyu ile ve meslektaşlarımızla pay-
laşmaktadır.

Odamızın, üzerine düşen sorumluluğun 
farkında olarak ve demokrasi bilinci ile 
yaptığı bu tip açıklamaları HKMO Duru-
şu sayfalarımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Önlenebilir Bir Sebepten Ötürü 
Yurttaşlarımız Hayatını Kaybetti

8 Temmuz 2018 Pazar günü, saat 17.20 
sıralarında TCDD tarafından Uzunköp-
rü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin; 
Çorlu ilçesi, Sarılar bölgesi civarında ray-
dan çıkması sonucunda 24 yurttaşımızın 
hayatını kaybettiği olayda, 338 yurttaşı-
mız ise  yaralanmıştır.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; “Kaza-
nın aşırı yağmur yağışları sonucu men-
fez ile ray arasındaki toprağın boşalması 
nedeni ile meydana geldiği” söylenmek-
tedir. Bu açıklama facianın oluşma sebe-
bini görmezden gelmektedir.

Kazanın en büyük nedeni, bilimden ve 
mühendislikten uzak kamu yönetim 
anlayışıdır. Havzaya bağlı doğru bir 
hidrolik hesabının, eksiksiz bir drenaj 
tasarımının, raylar ve traverslerin al-
tındaki zeminde doğru malzeme kul-
lanımının yapılmadığı basına yansıyan 
fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünün “14 De-
miryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası 
Halkalı-Muratlı Arası Menfez Bakım 
ve Taş Duvar İşleri İhalesi” kazanın 
gerçekleşmesinden sadece 16 gün önce 
iptal edilmiştir. Bu ihale gerçekleştiril-
miş olsaydı, yüksek ihtimalle bugün bu 
kaza engellenecekti.

Yine 2013 yılında TCDD bünyesinde 
“yol bekçiliği” işleyişinin kaldırılması, 
kazanın gerçekleşmesinde önemli bir 
paya sahiptir.  Kadro kaldırılmasaydı 
facianın yaşandığı kısımdaki problemli 
zemin önceden görülebilecek ve sefer 
iptal edilebilecekti. Bekçilik işleyişinin 
kaldırılmasından sonra yerine getirile-
bilecek dronelarla izleme ya da uzaktan 
erken uyarı sistemi kurma gibi yöntem-
ler ise hiç düşünülmemiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında; yukarıda da 
belirttiğimiz üzere öngörülebilir ve önle-
nebilir bir sebepten kaynaklı oluşan faci-
adan ders çıkartılmalı, sorumlular adalet 
önünde hesap vermeli, bilime dayalı yö-
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netim anlayışıyla ve doğru mühendislik 
hizmeti ile başka facialar yaşanmadan 
gerekli önlemler alınmalıdır.

Vicdanlarda Yargılanacaklar

Cumhuriyeti, laikliği, özgür düşünceyi, 
ülkenin aydınlık umutlarını yakan ateş; 
aradan geçen 25 yıla rağmen sönmedi. 
2 Temmuz 1993`te Sivas`ta bulunan ay-
dın ve sanatçılardan 33`ü, slogan atarak 
Madımak Oteli`ni ateşe veren güruhun 
saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. 
İnsanları göz göre göre ölüme sürükle-
yen bu katliamın izleri ne yazık ki hâlâ 
çok taze.

Uzayan yargılama safhaları ve niha-
yetinde davanın zaman aşımına uğra-
ması ile birlikte yeni bir insanlık suçu 
daha işlenirken, gösterilen duyarsızlık 
hafızalardan silinmedi. İnsanlığa karşı 
işlenen suçlarda zaman aşımı olmama-
sını ve sorumluların hak ettikleri cezayı 
almalarını talep ediyor; Cumhuriyete, 
laik değerlere, demokrasiye, inanç ve 

ifade özgürlüğüne sahip çıkmanın du-
yarlılığı ile birlikte aydınların, sanatçı-
ların, düşünürlerin katledilmediği bir 
ülke ümidiyle 25 yıl önce acımazsızca 
yakılan canları bir kez daha saygı ile 
anıyoruz.

Onlar Bizim Çocuklarımız…            
Geleceğimiz, Umudumuz, Neşemiz 

Malesef, 21. yüzyıl Türkiye`sinin 
gündemi çirkinliklerle dolu çocuk is-
tismarı oldu yine. Eylül ve Leyla`nın 

Havzaya bağlı doğru bir hidrolik hesabının, 
eksiksiz bir drenaj tasarımının, raylar ve 

traverslerin altındaki zeminde doğru malzeme 
kullanımının yapılmadığı basına yansıyan 

fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.

cansız bedenlerine ulaşılması, maa-
lesef ülkemizin üstü kapatılmaya ça-
lışılan, yokmuş gibi davranılan derin 
yaralarından biri. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, gerçekçi ve uygulanabilir yasal 
düzenlemelerin ivedilikle düzenlene-
rek yasalaştırılmasını; istismarların, 
çocuk yaşta evliliklerin, zorunlu gebe-
liklerin önüne geçilmesini talep ediyor 
ve yaşadığımız bu acı olayları üzülerek 
kınıyoruz.
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Utancın ve                                                                                                     
Demokrasiye İhanetin 2.Yılı

Ülkemizdeki demokrasi kültürünün 
hala gelişmediğini gösteren 15 Temmuz 
2016’daki alçak darbe girişimi, maalesef 
tarihimizde yerini almıştır. Girişimden 
sonra başlayan ve halen devam eden 
olağanüstü hâl yönetimi ise darbecile-
ri cezalandırmanın ötesine geçmiş, de-
mokrasiye inanan ve siyasi iktidardan 
farklı düşünen bireyleri sindirme ve 
susturma politikasına dönüşmüştür.

Tam bağımsız, laik ve demokratik Tür-
kiye’nin ebediyen var olması ve temel 
hak ve hürriyetlerin yaşatılması için 
her zaman darbeler ve darbecilerle 
mücadele edeceğiz. Her türlü darbeye 
karşı olduğumuzu, 15 Temmuz’un si-
yasi ve ekonomik ayağının tam olarak 
aydınlatılması ve sorumlulardan hesap 
sorulması gerektiğini bir kez daha yine-
liyoruz. Bu alçakça girişimi engellemek 
isterken hayatlarını kaybedenleri say-
gıyla anıyor ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

Çekin O Kanlı Ellerinizi                                                
Hayatlarımızdan!

Hakkâri, Yüksekova`da 31 Temmuz 
2018 tarihinde hain bir tuzakla asker eşi 
Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan 
bebeğin hayatını kaybetmesine neden 
olan bombalı terör saldırısını kınıyoruz. 

Deprem Değil, Binalar Öldürür

17 Ağustos depremi aradan geçen 19 
yıla rağmen hâlâ belleklerde. 2017 yı-
lında TMMOB İstanbul İl Koordinas-
yon Kurulunun hazırlamış olduğu 
“İstanbul Deprem Raporu”nda da tek-
rarlandığı gibi denetimsiz ve ruhsatsız 
yapıların artması, mühendislik incele-
melerinin azaltılması, dere yataklarının 
imara açılması, dolgu alanlarının sayı-
sının artması, deprem gerçeğini yok sa-
yan projelerin hayata geçirilmesi, zemin 
etütlerinin yapılmaması gibi nedenler 
dolayısıyla olası bir depremde de 17 
Ağustos`ta yaşananlara benzer ve belki 
de daha ağır bir sonuçla karşılaşmak, 
uzak bir ihtimal değil.

Tüm bunlara rağmen Haziran 2018`de 
Resmî Gazete`de yayımlanarak uygu-
lamaya geçen ve kamuoyunda imar ba-
rışı (affı) olarak bilinen düzenleme de 
deprem riskinin göz ardı edildiğinin 

bir ispatıdır. Düzenleme ile birlikte bu 
kaçak yapıların depreme dayanıklılığı-
nın sorumluluğu yapı malikine bırakıl-
mış ve kamusal bir denetleme-kontrol 
mekanizması ön görülmemiştir. Tarihi-
mizin en büyük felaketlerinden birinin 
yıldönümünde bir kez daha depreme 
karşı bilinçli bir toplum olmamız ge-
rektiğini, bunun yolunun da depreme 
dayanıklı binalar inşa etmek, depreme 
dayanıklılığı olmayan binalara karşı 
yaptırımlar uygulamak olduğunu yi-
nelemek istiyoruz.

“Dünya Çevre Günü”nü                                  
Kutlayabilmek Umuduyla

Bitki ve hayvan türlerinin her geçen gün 
azaldığı, doğal yaşam alanlarının tahrip 
edildiği, rantın doğanın önüne geçtiği, 
ormanların yok edildiği, derelerin ku-
rutulduğu bir dönemde, çevre talanına 
hukuki kılıf uydurulmasını; derelerin, 
kıyıların ve ormanların yok edilmesini 
kınıyor; yenilenebilir enerji kaynakla-
rı yerine başından sonuna tartışmalı 
anlaşmalarla yürütülen nükleer enerji-
nin tercih edilmesini doğru bulmuyor;  
yaşanılır bir çevre için talana yol açan 
hukuki düzenlemelerin kaldırılması ve 
doğal alanların tahribatının engellen-
mesi umuduyla Dünya Çevre Günü`nü 
kutluyoruz. 

Harita Bülteni
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Katliamın 3. Yılı

Ellerinde oyuncaktan başka bir şey ol-
mayan, yüreklerindeki umudu paylaş-
maya çalışan o güzel çocukların ara-
mızdan ayrılmasının üzerinden üç yıl 
geçti. Emniyetin takibinde olmasına 
rağmen yeterince önlem alınmadığı için 
rahatlıkla dolaşan canlı bombalar, 20 
Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta yapı-
lan basın açıklaması sırasında bombalı 
saldırı düzenleyerek 33 kişinin ölümü-
ne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına 
sebep olmuştu. Görevini ihmal eden 
emniyet görevlileri hakkında açılan 
davanın halen sonuçlanmamış olması, 
geçen bunca zamana rağmen adaletin 
ihmal edildiğini gösteriyor.  Bu katlia-
mın tüm şeffaflığı ile açığa çıkarılması-
nı, sorumlularının gereken cezayı bir an 
önce almasını, saldırıların bir daha ger-
çekleşmemesini dileyerek hayatını kay-
bedenleri anıyor, aileleri ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Sel Oldu Yine,                                                                                   
Gidelim Mi Bizim Ellere...

Plansız kentleşmenin, rantçı yaklaşım-
ların ve hala ders çıkarmayan bilimsel-
likten uzak yönetim anlayışının kaçınıl-
maz sonucu olan sel felaketlerinin bir 
yenisi, metropollerimizi yine esir aldı. 
Büyükşehirlerimizin plansız bir şekilde 
yapılanmasının ve yönetilmesinin açık 
bir sonucu olan bu manzara neredeyse 
kanıksanır bir hal aldı. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri ola-
rak; meslek alanımızın doğrudan konu-
su olan planlı ve sağlıklı kent politikala-
rının geliştirilmesi, rantçı değil eşitlikçi 
ve bilimsel arazi düzenlemelerinin ya-
pılması, doğru teknik altyapı projeleri-
nin uygulanması sürecinde sorumsuz 
ve tedbirsiz davranan yönetim anlayı-
şına, dün olduğu gibi bugün de karşı 
çıkıyoruz. Felaketlerin bir daha yaşan-
maması için gereğinin yapılmasını top-
lumcu mühendislik ilkemiz ve mesleki 
sorumluluğumuzla bir kez daha yineli-
yoruz.

Eylül Geçti Kapımızdan

12 Eylül 1980 sabahı darbeyle uyanan 
Türkiye, aradan geçen 38 yıla rağmen 
hâlâ bunun etkilerini ve sonuçlarını ya-
şamaya devam ediyor. Demokrasi ve 
sivil yönetimi durduran bu askeri mü-
dahale, Türkiye siyasi tarihinin en kara 
lekelerinden biridir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak geçmişte olduğu gibi bugün de 
demokratik olmayan her türlü anlayı-
şa, insan yaşamını yok sayan her türlü 
uygulamaya, ülkeyi ekonomik ve siyasi 
olarak krize mahkûm eden tüm yöne-
timlere karşı olduğumuzu bir kez daha 
yineliyoruz. 
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Fiziksel ve psikolojik olarak bir ço-
cuğun gelişimini olumsuz yönde 
etkileyen, çocuk istismarı ne yazık 

ki ülkemizde çok yaygın. İHD (İnsan 
Hakları Derneği) verilerine göre; çocuk 
istismarında dünya listesinde 3. sırada 
olan Türkiye`deki cinsel suçların yüzde 
46`sı çocuklara karşı işleniyor. 

Cinsel istismarın yaşlara göre dağılımı 
0-3 yaş %10, 4-7 yaş %30, 8-11 yaş %25, 
12 yaş ve üstü %35 olarak belirlendi. 
TÜİK verilerine göre de son 10 yılda 482 
bin 908 kız çocuğu devletin izniyle ev-
lendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk 
anne oldu ve bu çocukların büyük kıs-
mı dini nikâh ile evlendirildi. Ayrıca 18 
yaşın altında 440 bin çocuk doğum yap-
tı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğ-
rayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 
15 bin 937 olarak kayıtlara geçti. Millî 
Eğitim Bakanlığı verilerine göre de ço-
cuk yaşta evlilik ve nişanlılık nedeniyle 
eğitime devam edemeyenlerin yüzde 
97,4`ü kız öğrenciler. İmam hatip lise 
sayısı 2002`de 450 iken, 2017`de 1.408`e 
çıkarıldı ve sadece kız imam hatip lisesi 
ile de karma eğitim dışına çıkıldı. İmam 
hatip liselerindeki bu artış da kız çocuk-
larının eğitimden uzak kalmasındaki 
etmenlerden biri. 

Bu verileri görmezden gelircesine; 2016 
yılı TBMM Genel Kurulu`nda “Çocuk-
ların Her Türlü İstismardan Korunma-
sı, Yaşanan Sorunların Tespit Edilmesi 

4 Yaşındaki Leyla
ve 8 Yaşındaki Eylül`ün

Çocuk demek; renk demek, eğlence demek, oyuncak bebeğiyle 

arkadaş olmak demek, tertemiz düşünceleriyle bizlere gelecek 

demek, saf kalpleriyle bizlere umut demek, Leyla demek, Eylül 

demek… Günümüz Türkiye’sinde ise İSTİSMAR demek…

Çıkaramadığı Ses Olmalıyız
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ve Çözüme Yönelik Çalışmalar Yap-
mak” amacıyla verilen grup önerisi 
“hayır” oylarıyla reddedildi. Yine aynı 
yıl tecavüzü aklamak için “Tecavüzün 
Meşrulaştırılması Yasası” çıkarılmaya 
çalışıldı. 2017 yılında da tüm tepkilere 
rağmen yine istismarın önünün açan 
“Müftülere Nikâh Kıyma Yetkisi Mad-
desi” Meclisten geçirildi.  2018 yılında 
ise 4 yaşındaki Leyla`nın cansız bedeni-
ne ulaşıldı, 8 yaşındaki Eylül`ün cansız 
bedeni bulundu.

Son on yılda çocuk istismarı sayısı bü-
yük artış gösterdi. Cinsel istismar suç-
larını önlemenin yolu iyi hal indirimi 
değil; cezaların attırılması. Suçların üs-
tünün kapatılması ya da engellenmesi 
için yapılan girişimlerin durdurulması; 
çözüm olmadığı gibi bu suçlara meyilli 
olanlar için cesaretlendirici ortam yara-
tıyor.

Yapılması gereken; çocukların cinsel 
istismara maruz kaldığı durumları or-
tadan kaldıracak, onları koruyacak ön-
leyici yasaların hazırlanmasıdır. Çocuk-
lara travma yaratmak; onları evliliğe, 
çocuk yaşta anne olmaya mecbur bırak-
mak; istismarlarına ve hatta öldürülme-
lerine engel olmamak kara bir leke ola-
rak ülkenin alnında duruyor. Bu kara 
lekenin silinmesi için, bir çocuğun çı-
karamadığı ses olmak için gerekli yasal 
düzenlemelerin, önleyici hizmetlerin 
bir an önce hayata geçmesini diliyoruz.

güncel

10137 Harita Bülten



Harita Bülteni

Mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün de hem ekonomik 

sıkıntılarla hem de antidemokratik uygulamalarla mücadele 

içerisinde. Temel yasal hakların bile kullanılabilmesi için mücadele 

etmek zorunda kalınıyor. 

1979’dan Günümüze

19 Eylül Neden Dayanışma Günü

çevrilmesi, öğrencilerin politize olması, 
üniversite işgallerinin artması, kitle ön-
derlerinin çıkması; öğrenci hareketinin 
alanları doldurduğu, siyasete, hayata 
yön verdiği bir dönemi oluşturdu.

Üniversitesite işgalleri ve artan boykot-
ların siyasete yön vermesi ile öğrenciler 
ile beraber işçi sınıfının örgütlenmesi 
birbirinden kopmayan bir bütün oldu. 
Örneğin; 6. Filo eylemlerinde artık sa-
dece öğrenciler değil, işçi sınıfı da boy 
gösteriyor; fabrika işgallerinde sadece 
işçiler değil öğrenciler de bulunuyordu. 
İşçi eylemlerinde “Ekmek, Emek” kav-
ramları, öğrencilerin desteği ile beraber 
yerini “Kahrolsun kapitalizm, bağımsız 
Türkiye” sloganlarına bıraktı.  

Bu süreç içerisinde beyaz yakalıların 
içinde bulunduğu durum ise 19 Eylül 
1979’u yarattı.

17 Eylül 1979’da TMMOB’ye bağlı Oda-
lar Ankara’da bir basın toplantısı düzen-
leyerek tüm mühendis ve mimarları 19 

19 Eylül TMMOB tarafından Mühen-
dis, Mimar, Şehir Plancıları Daya-
nışma Günü olarak belirlendi. Peki 

bugünün anlamı ve önemi ne? Bunu an-
lamak için mücadelenin sürecine kısaca 
bakmak hafızalarımızı tazeleyecektir:

19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma ey-
lemi ne hiç beklenmedik bir gelişme ne 
de sadece ulusal gelişmelerin ürünüydü. 
27 Mayıs süreci ile toplumda bir rahat-
lama oldu; ülke, kapitalizmin hızla ge-
liştiği ve kentlerin birer sanayi merkezi 
haline döndüğü bir Türkiye haline gel-
di. Yeni, genç, dinamik ve deneyimsiz 
mavi ve beyaz yaka sınıfları ortaya çıktı. 
1961’de Türkiye İşçi Partisinin kurulma-
sı, 1965‘de meclise girmesi, 1962’deki Ka-
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vel Direnişi, grev ve toplu sözleşme ya-
salarının Meclisten geçmesi, muhalefetin 
yükselişinin öngörüsü olarak 1967’de 
DİSK’in kurulması, Derby Lastik Fabri-
kasının işgali, 15-16 Haziran 1970 Büyük 
İşçi Direnişi; Türkiye siyasal tablosunu 
farklı bir noktaya getirdi. Rüzgar soldan, 
işçiden, emekçiden yana esmeye başladı.

Diğer yandan öğrenci hareketlerinin baş-
laması toplumsal muhalefeti bir adım 
daha öne taşıdı. Dünyadaki öğrenci ha-
reketlerinin sonucu Türkiye’ye sıçradı. 
68’de Fransa’da ve İtalya’da başlayan öğ-
renci hareketleri; Cezayir, Vietnam, Fi-
listin, Latin Amerika halklarının direnişi 
dünya siyasetini değiştirdi ve aynı oran-
da da Türkiye’de yankı buldu. Kitapların 
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Eylül 1979 günü bir günlük iş bırakmaya 
çağırdı. Çağrıda şu maddelere değinildi:

• Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir 
biçimde emekçi halkımızın çıkarları doğ-
rultusunda ve yalnızca onun hizmetine 
sunulabilmesi için tüm anti-demokratik 
uygulamalar ve baskılar giderilmeli, fa-
şist odakların üstüne kararlı bir biçimde 
gidilmelidir.
• Kamu kesiminde çalışanların grev-
li-toplu sözleşmeli sendikal haklarını 
elde etmelerinin önündeki engeller kal-
dırılmalıdır.
• Her alanda çalışanların arasındaki 
farklı uygulamalar kaldırılmalıdır.
• Kısa sürede, mühendis-mimar-tekni-
ker-teknisyen vb. teknik elemanlar ara-
sındaki ayrıcalık yaratmayan, ön koşul 
olarak yalnızca yaşamak için gerekli üc-
retin sağlanmasını veri alan, eşit işe eşit 
ücretin uygulanmasını getiren bir dü-
zenleme sağlanmalıdır.

19 Eylül 1979 günü gerçekleştirilen iş 
bırakma eylemine mühendis ve mimar-

ların tamamına yakın bir bölümünü 
katıldı. Bilimi ve tekniği, emperyalistler 
ve onların işbirlikçilerinin çıkarları için 
değil emekçi halk için kullanan 100 bine 
yakın mühendis ve mimar bir günlük iş 
bırakma eylemi ile Türkiye’nin bu dö-
nemine izini bıraktı. Bu rakamın 70 bini 
kamuda çalışıyordu.

Sadece mühendis ve mimarlar değil; iş-
çiler, memurlar, teknik elemanlar, sağlık 
görevlileri vb. çalışanlar da greve katıldı. 
Eyleme öğrenciler de destek verdi. Kı-
sacası toplumun bütün kesimleri, sınıf 
ayrımı yapmadan her kesimin sorununu 
kendi sorunu olarak düşünüp, hep bir-
likte mücadele verdi. 

Mühendis, mimar ve şehir plancıları bu-
gün de hem ekonomik sıkıntılarla hem 
de antidemokratik uygulamalarla müca-
dele içerisinde. Sendikalı çalışanlar ceza-
landırılarak sendikal hakların kullanıl-
ması engelleniyor. İş kazası adı altında iş 
cinayetleri işleniyor. Fazla mesai, doğum 
ve süt izni gibi yasal hakların kullanıla-
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bilmesi için mücadele etmek zorunda 
kalınıyor. Artan mezun sayısına oranla 
yeterli kadroların açılmaması ve istih-
dam imkanlarının yaratılmaması işsizlik 
oranlarını her geçen gün arttırıyor. Mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının bu 
durumunun yanı sıra yaşanan toplum-
sal sorunlar da ülkeyi içinden çıkılmaz 
bir karamsarlığa gömüyor. 

TMMOB, 550 bine yakın üyesi ile dün 
olduğu gibi bugün de mücadelenin ön-
derliğini yapıyor. Ancak her geçen gün 
haklarımıza saldırıldığı, kentlerimiz ser-
mayeye peşkeş çekildiği beyaz yakanın 
mavi yakaya döndüğü, güvencesizliğin 
arttığı, demokrasinin hızla eridiği bu 
ortamda yeni mücadele yöntemleri de 
tartışılmalı ve geliştirilmeli.

Kamuda ve özel sektörde çalışan tüm 
meslektaşlarımızın; memur, işçi ve öğ-
rencilerin hep birlikte örgütlenebildiği, 
Teoman Öztürk’lerden gelen gelenekle 
mücadele etmeye devam ettiği ve hak-
larımızın korunduğu nice 19 Eylüllere…
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Endüstri 4.0, İstihdam ve Toplum 5.0

Toplumların Dijital Dönüşümü

18. yüzyılın sonlarına doğru buharlı 
makinelerin icadı, 19. yüzyılın son-
larına doğru elektriğin üretimde 

kullanılmaya başlanması, 20. yüzyılın 
ortalarında elektronik ürünlerin ve bil-
gisayarların üretim süreçlerine dâhil 
edilmesi ve son olarak da akıllı nes-

neler ve nesnelerin interneti (IOT) 
ile insan gücünün geri planda 

kaldığı bir döneme girilmesi 
ile yaşanan endüstri devrim-
leri sonrası; bugün 0 ve 1’in 
farklı dizilimleri kullanılarak 

ekonomiden inşaata, hukuktan bil-
gisayara kadar hayatın her alanı dijital 

ögeler ile yönetebilir olmuştur.

Bugün dördüncü sanayi devrimi veya 
dijital dönüşüm olarak adlandırılan bu 
dönüşüm özellikle yapay 
zekâ, otonom robotlar, 
giyilebilir teknolojiler, 
büyük veri, ileri analitik, 
bulut bilişim, artırılmış 
ve sanal gerçeklik, nes-
nelerin interneti, eklemeli imalat, yeni 
nesil akıllı sensör teknolojileri, otonom 
araçlar ve siber güvenlik gibi dijital tek-
nolojiler vasıtasıyla; sanayiden tarıma, 
bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan kamu 
hizmetlerine kadar insan hayatının tüm 
alanlarında doğrudan geniş bir etki 
alanına sahiptir. Hatta son zamanlarda 
derin öğrenme (deeplearning) ile sosyal 
bilimlerde ve sanatta dahi dijitalleşme-
nin hayatımızdaki bazı süreçlere karar 
verdiklerine ve üretim yaptıklarını şa-
hit oluyoruz. Sony Corporation tarafın-
dan geliştirilen bir yapay zekânın derin 

Toplum 5.0; Endüstri 4.0’dan ve nesnelerin internetinden toplumun 

çıkarları gözetilerek faydalanılmasını, çevrenin ve doğanın 

korunmasında sürdürülebilir yeni çözümler üretilmesini hedefliyor. 

Bir başka deyişle; insana ve doğaya karşı bir teknolojiyi değil, toplum 

ve doğa için kullanılan teknolojiyi. 

öğrenme ile J.S. Bach tarzında başarılı 
bir armoni ile beste yapması bunun en 
güzel örneği. 

KODAK adlı film ve fotoğraf kâğıdı 
fabrikasında 1998 yılında 170.000 kişi 
çalışıyor iken birkaç yıl içinde fotoğraf 
kâğıdı üretimine gerek kalmadığı için 
şirket iflas etmiş ve on binlerce çalı-
şan işsiz kalmıştır. Dördüncü endüstri 
devriminin getirdiği hızlı ve köklü de-
ğişimlerin çok yakın zamanda gelenek-
sel endüstri ve hizmet yöntemlerinin 
çok büyük bir bölümünü yok edeceği 
aşikârdır. Ancak burada ümitsizliğe ka-
pılmamak gerek. Yok olan sektörlerin 
yerine yeni sektörler ve yeni iş alanları 
gelişmiş, yeni iş tanımları ortaya çıkmış 
ve bu değişim sürecine ayak uydu-

rabilen bireyler işsiz kalma-
yıp yeni iş alanlarında çalış-
maya devam etmiştir. Hatta 
KODAK örneğinde olduğu 
gibi analog fotoğrafçılık bi-

terken onun yerine dijital fotoğrafçılık 
sektörü ortaya çıkmış ve gerek uygu-
lama alanları gerekse tercih edilme ve 
talep bakımından çok daha büyük bir 
sektör, daha fazla çeşitte iş alanları ve 
yeni iş tanımları ortaya çıkarmıştır. 

Diğer taraftan, sadece bir yazılım olan 
UBER’in kendine ait bir tek otomobili 
bile olmamasına rağmen dünyanın en 
büyük taksi şirketi olduğu ve taksi plaka 
ücretlerinin gün geçtikçe kan kaybettiği,  
ABD’de çok karmaşık olmayan huku-
ki konularda gerekli öneri veya çözüm 
yollarını saniyeler içinde ve %90 doğru-

Deepbach için:
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değişmesini beraberinde getirmekte ve 
bu değişimi doğru kullanıp doğru yön-
lendirecek olan yetişmiş bireylerin oluş-
turacağı Toplum 5.0 olgusunu zorunlu 
kılmaktadır.

Endüstri 4.0, gündemimize robotların 
insanların yerini alarak istihdam prob-
lemleri yaratacağı endişesiyle geldi. As-
lında insanların kas yapısını zorlayan, 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk 
teşkil eden işlerde insan gücü yerine 
robotların çalışabilmesi şüphesiz ki ha-
yatımıza faydalı bir gelişme olarak gire-
cektir. İnsanların ise daha çok karar ver-
me, yönlendirme, araştırma, uygulama 
ve geliştirme yapacakları bir iş modeli 
üzerinden çalışmalarını sürdürmeleri 
yani üretim sürecince işlerini kaybet-
mek yerine sadece iş tanımlarının de-
ğişmesi ve yeni mesleklerin ortaya 
çıkması ile bu sürecin ana aktörleri ol-
maları yine mümkündür. İşte bu süreç-
lere dâhil olacak ve süreçleri yönetecek 
olan dijitalleşme süresinden korkmak 
yerine onu yönlendiren ve dâhil olan, 
doğru eğitim süreçlerinden geçmiş, ye-
tişmiş insanlar; Toplum 5.0 olgusunu 
oluşturmaktadırlar.  

Toplum 5.0; Endüstri 4.0’dan ve nesne-
lerin internetinden toplumun çıkarları 

gözetilerek faydalanılmasını, çevrenin 
ve doğanın korunmasında sürdürüle-
bilir yeni çözümler üretilmesini hedefli-
yor. Bir başka deyişle; insana ve doğaya 
karşı bir teknolojiyi değil, toplum ve 
doğa için kullanılan teknolojiyi; dijital 
dönüşümden korkan (istihdam korku-
su) değil, yarar sağlayan bir toplumu 
hedefliyor. 

Nitekim robotlar, insan hayatında uzun 
süredir kısmi olarak var. ATM’ler, asan-
sörler, vinçler, elektrikli mutfak aletleri 
vs. bunlar hayatımızı kolaylaştırmaları-
nın yanında yeni iş ve meslek alanları 
yaratmıştır. Yakın bir gelecekte bu ro-
botlar/makineler de olmayabilir veya 
yerini daha farklı işleyen sistemlere bı-
rakabilir. 

Emek ve sermaye yönünden bakarsak; 
dijital dönüşümle birlikte kazanılan ve-
rimlilik, kalite, hız, esneklik artışı aynı 
iş alanındaki ve üretim çemberindeki 
iş gücü ihtiyacını azaltacaktır. Bunun 
tam karşılığı istihdam sorunu değildir 
elbette; ancak ortaya çıkacak katma 
değerin sadece sermayedarlar tarafına 
aktarılmasının yerine emek olgusunun 
standartlarının yükseltilmesi ve çalı-
şanların lehine evirilmesi gerekir. Bu 
noktada önümüzdeki süreçte günümüz 

lukla sunan “IBM Watson” adlı program 
nedeniyle genç avukatlar arasında işsiz-
liğin giderek arttığı bilinmektedir. 

Şimdilik daha çevreci olduğu düşünü-
len elektrikli otomobillerin ve şoförsüz 
araçların hayatımıza girmeye başlaması 
nedeniyle günümüzdeki içten yanmalı 
motorlu otomobil endüstrisinin çök-
mesinin kaçınılmaz olduğu, otonom 
araçların daha da geliştirilmesiyle trafik 
kazalarında yaşanacak azalma sonucu 
sigorta bedellerinin düşeceği, bu sayede 
günümüz sigortalama yöntemlerinin 
yok olacağı,  sanayideki dijital dönü-
şüm sonrası enerji kullanım alanlarının 
giderek değişmesi neticesinde petrol 
ve doğalgaz sektörünün yakın gelecek-
te yok olacağı,  tarımda ve endüstriyel 
üretimde işçiler yerine robotların görev 
alacağı, kripto sanal paraların yaygın-
laşmasıyla finans sistemlerinin baştan 
sona değişeceği,  bilgiye erişmenin gi-
derek kolaylaşacağı ve ortalama insan 
ömrünün daha da artacağı gibi durum-
lar Endüstri 4.0’ın önümüze koyacağı 
kaçınılmaz durumlar arasındadır. Bu 
değişim süreci; emek olgusunun baş-
ka boyutlara evrilmesini, kapitalizmin 
ihtiyaçlarının değişmesini, üretim iliş-
kilerinin baştan sonra yeniden şekillen-
mesini, iş tanımlarının ve iş alanlarının 
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sendika yapılarının da değişmesi kaçı-
nılmazdır. Sınıfı değişmekte olan işçi 
sınıfı ile beyaz yakanın yeni bir pozis-
yon alması ve sendikaların bu yönde 
yenilikçi çalışmalar yapması gereklidir. 
Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) 
göre (2016) dijital dönüşümün sosyal ve 
ekonomik açılardan yaratacağı değerin 
10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon 
dolar olacağı, dijitalleşmenin diğer sek-
törlerle beraber toplam net ekonomik 
faydasının ise yaklaşık 30 trilyon do-
lar olacağı tahmin edilmektedir. Dijital 
dönüşümün en temel teknolojilerinden 
olan nesnelerin internetinin 2025 yılı 
itibarıyla yaratacağı ekonomik değerin 
yılda 4 ila 11 trilyon dolar arasında bir 
miktara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Özellikle sanayinin ve üretimin dijital 
dönüşümü sürecindeki en kritik konu-
ların başında bu süreci tasarlayacak, 
yönetecek ve sürdürebilir kılacak nite-
likli iş gücünün yetiştirilmesi ve eğitim 
altyapısının bu iş gücünü yetiştirecek 
niteliğe kavuşturulması gelmektedir. 
Dijital dönüşüm ile birlikte imalat sü-
reçlerinde yaşanacak değişimler doğ-
rudan ve dolaylı olarak iş gücünde de 
dönüşümü zorunlu kılacaktır. Eğitim 
altyapısını dijitalleşme sürecine uygun 
hale getirmeden, gerekli yetkinliklere 

sahip iş gücünün yetiştirilmesi ve diji-
talleşmenin istihdama etkisinin mini-
mize edilmesi mümkün değildir. Nite-
kim dijital dönüşüm konusunda somut 
adım atmış olan ülkelere bakıldığında 
da dijitalleşmenin istihdama olumsuz 
etkilerinin azaltılması ve uygun nitelik-
te işgücünün yetiştirilmesi konularının 
öne çıktığı görülmektedir. 

Birçok gelişmiş ülke, dijital dönüşüm 
ve yeni istihdam süreçleri ile ilgili po-
litika ve stratejiler geliştirerek dijital yol 
haritalarını hazırlamıştır. 2015 yılının 
ortasından sonra Türkiye’de de artan 
bir ivmeyle Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
konuşulmaya başlandı. Başta Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere 
Endüstri 4.0 ile ilgili kamu, özel sektör, 
STK’lar, üniversiteler, teknokentler ve 
özel sektör iş birlikleri ile başlayan ça-
lışmalarla birlikte, henüz başlangıç saf-
hasında da olsa politika ve yol haritası 
belirleme anlamında çalışmalar yapıl-
maktadır. 

ABD’nin en başarılı teknik üniversite-
lerinden Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) yaklaşık 1 milyar dolar-
lık bir bütçeyle, bilişim ve yapay zekâ 
teknolojilerini her türlü sektörde geliş-
tirecek uzman yetiştirmeyi hedefleyen 
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ABD’de çok karmaşık olmayan 
hukuki konularda gerekli öneri 

veya çözüm yollarını saniyeler 
içinde ve %90 doğrulukla sunan 

“IBM Watson” adlı program 
nedeniyle genç avukatlar arasında 

işsizlik giderek artıyor. 

bir Yapay Zekâ Üniversitesi kuracağını 
duyurmuştur.  Bu yatırım ile öğrenci-
lerin yapay zekâ ve makine öğrenme 
teknolojilerini tarih, sağlık, kimya, poli-
tika gibi çok değişik yerlerde nasıl kul-
lanacaklarını öğrenmeleri ve bu konuda 
dünyanın uzman ihtiyacını karşılama-
ları hedeflenmektedir. Ülkemizde ise 
dijital dönüşüm ofisi kurulması elbette 
somut bir gelişme; ancak eğitim siste-
minde bir devrim yapılmadığı sürece 
(bunun meyveleri uzun vadede alına-
cak olsa bile) Türkiye’nin bu treni ka-
çırması, beyin göçünün artarak devam 
etmesi, Toplum 5.0 olgusunun yerleşe-
memesi, dışa bağımlılığın artması, top-
lumda zaten eksik olan sosyal dengenin 
daha çok bozulması, gelir adaletsizliği 
ve istihdam sorununun daha korkunç 
boyutlara varması, Endüstri 4.0 devri-
minin getirdiği tüm kazanımların ser-
mayedarlara aktarılması muhtemeldir. 
Toplum 5.0 olgusunun yerleştiği, dijital 
dönüşümün toplumların ve doğanın 
yararına evrildiği, istihdam sorununun 
yaşanmadığı, Endüstri 4.0’ın kazanım-
larının adil bir şekilde bireylere yansı-
tıldığı daha yaşanabilir bir dünyada gö-
rüşmek temennisi ile…

güncel



ri takip etmek ve bu konuda FEANI’yi 
bilgilendirmekle yükümlüdür.

Avrupa                                                                   
Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı 

Yakın zamana kadar “FEANI indeks” 
olarak bilinen ve yapılan değişiklikler 
sonrasında EEED adını alan sistem, 
mühendislik eğitiminin kalitesini temi-
nat altına almak için oluşturulmuştur. 
Söz konusu sistem Avrupa çapında bir 
referans sağlamaktadır.

Şu ana kadar Avrupa çapında yaklaşık 
1000 yükseköğretim kurumundan yak-
laşık 10.000 mühendislik programı, FE-
ANI tarafından onaylanmıştır. Mezun 
olunan programın veri tabanı içinde 

Mühendislerimizin yeterliliğinin Avrupa çapında tanınmasını 

sağlayacak olan Eur-Ing (Avrupa Mühendisi Belgesi) başvuruları 

TMMOB tarafından alınmaya başladı.

bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle 
4 milyon civarında mühendisi temsil 
etmektedir. FEANI Genel Sekreterliği 
1997 yılından beri Brüksel’de bulun-

maktadır.

FEANI aynı zamanda Dünya 
Mühendislik Birlikleri Fede-
rasyonu’nun (WFEO) kurucu 
üyelerinden birisidir. Ayrıca 

mühendislik, teknoloji ve mü-
hendislik eğitimi konularında faali-

yet gösteren diğer örgütlerle de iş bir-
likleri gerçekleştirmektedir.

FEANI, Avrupa Komisyonu tarafından 
Avrupa’da mühendislik mesleğinin 
resmi temsilcisi olarak tanınmaktadır. 
Ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa 
Konseyi ile danışmanlık statüsünde 
ilişkilenmektedir.

FEANI Türkiye                                                                          
Ulusal İzleme Komitesi

FEANI’ye üye ülkelerde ulusal iz-
leme komiteleri oluşturulmaktadır. 
Ülkemizde Ulusal İzleme Komitesi,                                
TMMOB’dir. 

Birliğimiz; EUR-ING belgesi için başvu-
ru yapan mühendisin başvurusunu Av-
rupa İzleme Komitesi’ne göndermeden 
önce eğitim geçmişini ve mühendislik 
deneyimini kontrol etmek ve değerlen-
dirmekten sorumludur. TMMOB ayrıca 
Avrupa Komitesi’ni ülkedeki mühen-
dislik eğitiminin yapısı ve mühendislik 
programları konusunda bilgilendirme 
ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri 
Tabanı’nda (EEED) yer alan okulları ve 
programlarda gerçekleşen değişiklikle-
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EUR-ING Belgesi, Avrupa Ulusal 
Mühendislik Birlikleri Federas-
yonu (FEANI), tarafından sağ-

lanan bir hizmettir. EUR-ING belgesi, 
sahibine FEANI üyesi ülkeler içeri-
sinde Avrupa Mühendisi olarak 
adlandırılması hakkını vermek-
tedir. Belgenin gerekliliklerini 
karşılayarak EUR-ING alma-
ya hak kazanan mühendisler, 
EUR-ING’i tıpkı Prof. ya da Doç. 
Dr. gibi bir ön titr eki olarak kullan-
ma hakkını da kazanırlar. 

EUR-ING Belgesi Amaçları: 

Mühendislerin FEANI sınırları içeri-
sinde ve dışarısında hareketliliğini ko-
laylaştırmak ve kendi ülkeleri dışında 
mühendislik yapmak isteyenlerin nite-
liklerinin karşılıklı tanınmasını sağlaya-
cak bir çerçeve oluşturmak;

İşverenler için bir mühendisin formas-
yonuna dair yeterli bilgi sağlamak;

Standartlar hazırlayarak, izleme yapa-
rak ve standartları gözden geçirerek 
mühendislerin sürekli olarak kendileri-
ni geliştirmelerini desteklemek;

Üye ülkeler arasında birbirinden ciddi 
farklılıklar gösteren formasyon sistem-
lerine dair bir bilgi kaynağı sunmak ve 
denkliklerini garanti altına almak.

EUR-ING Belgesi, kısa adı FEANI olan 
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri 
Federasyonu tarafından verilmektedir. 
FEANI, 34 Avrupa ülkesinden ulusal 
mühendislik birliklerini aynı çatı altın-
da toplayan bir federasyondur. FEANI, 

Avrupa Mühendisi Belgesi Başvuruları Başladı

Mühendislerimize Avrupa Çapında Referans
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-EUR-ING Belgesi başvurusu; 
“euring.feani.org” linki üzerinden 
yapılır.

-Başvuruya ilişkin güncel tarihli 
Oda Kayıt Belgesi ve başvuru 
ücretinin ödendiğine dair dekont 
ekli başvuru dilekçesi ile eur-ing@
tmmob.org.tr adresine gönderilir.

-Dilekçe, ekleri ile birlikte 
TMMOB’ye ulaştıktan sonra 
değerlendirme süreci başlayacaktır.

-TMMOB’ye başvurmadan, FEANI 
linki üzerinden yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Süreci

TMMOB haberler

yer alması, EUR-ING belgesi almak için 
yapılacak başvuruda ilk aşamadır. Bir 
mühendisin bu başvuruyu yapabilmesi 
için öncelikle mezun olduğu programın 
FEANI veri tabanı içerisinde yer alıyor 
olması gerekmektedir.

TMMOB, Türkiye’de yer alan mühen-
dislik programlarının EEED içerisine 
katılması sürecine başlamıştır.

EUR-ING Başvuru Standartları

Başvuru yapacak mühendisin mezun 
olduğu programın Avrupa Mühendis-
lik Eğitimleri Veri Tabanı içerisinde yer 
alması gerekir.

EUR-ING Belgesi’ne sahip olabilmek 
için bir mühendisin eğitiminin ve mü-
hendislik deneyiminin minimum 7 yıl-
lık bir kombinasyonu gerekmektedir. 
Türkiye’de 4 yıllık eğitim ardından 2 
yıllık yüksek lisans ve 2 yıllık mühen-
dislik deneyimi ya da 4 yıllık eğitim ar-
dından 3 yıllık mühendislik deneyimi 
gerekmektedir.

Özel bir durum olarak başvuru yapmak 
isteyen bir mühendis, en az 15 yıllık 
kanıtlanabilir mühendislik deneyimine 
sahipse, bitirdiği program veri tabanı 
içinde yer almıyorsa dahi başvuruda 
bulunabilir.
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Detaylı bilgi için
qr kodu
okutabilirsiniz: 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının tüzel kişiliği haiz olma-
sı dolayısıyla kendi tüzel kişiliklerini 
ilgilendiren konularda dava açma ehli-
yetlerinin olması Anayasa’dan kaynak-
lanan bir haktır.

Odamız da dava açma ehliyetlerine sa-
hip olması gereğince meslek alanlarımı-
zı ve üyelerimizin menfaatlerini ilgilen-
diren konularda davalar açmakta ve/
veya davalarda taraf olmaktadır. 

Dava ehliyeti Anayasa’dan kaynakla-
nan bir hak olsa da kimi zaman mah-
kemeler dava ehliyeti ile ilgili aleyhe 
kararlar verebilmekteler. Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğünün 13.02.2015 

Mesleğimizin Bekası için

Yayın Kurulu olarak Odamızın meslek alanlarımız ile 

üyelerimizin hak ve meslek menfaatlerinin korunmasına yönelik 

Oda Hukuk Birimi üzerinden yürüttüğü hukuki mücadeleye dair 

siz değerli okurlarımıza bilgi vermek için Genel Başkanımız Sayın 

Orhan Kasap ile kısa bir söyleşi yaptık. Son dönemlerde sağlanan 

hukuki kazanımlara dair konuştuk.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, 1954 yılında TMMOB ile 
birlikte kurulmuştur ve birliğin 

10 kurucu üyesinden biridir. Odamız, 
Anayasa’nın 135. maddesinde de belir-
tildiği üzere kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarından biridir ve ha-
rita ve kadastro mühendisliği mesleğine 
mensup olanların müşterek ihtiyaçları-
nı karşılamak, meslekî faaliyetlerini ko-
laylaştırmak, mesleğin genel menfaatle-
re uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hâkim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlâkını korumak maksadı 
ile kanunla kurulmuştur ve kamu tüzel 
kişiliğini haizdir. 

Son Yıllardaki Hukuki Kazanımlarımız

Harita Bülteni
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biyle açmış olduğumuz dava da ehliyet 
yönünden reddedilmiş ise de yapmış 
olduğumuz temyiz başvurusu netice-
sinde mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak ve men-
suplarının hukukunu korumak amacı 
doğrultusunda dava açma ehliyetimizin 
bulunduğu sonucuna varılarak ilgili ka-
rarın bozulmasına karar verilmiştir. 

Kimi zaman da Odamıza karşı davalar 
açılabilmektedir. Tapu ve Kadastro Mü-
dürlüğünün TMMOB Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Tescil Yönetmeliğinin tamamının yü-
rütmesinin durdurulması ve iptali is-
temiyle Odamıza karşı açmış olduğu 
davada; kısmi olarak bazı maddelere 
verilen yürütmenin durdurulması ka-
rarına karşı yaptığımız itirazlarımızın 
bir kısmı kabul edilmiş olup dava halen 
devam etmektedir. 

Odamıza karşı açılan davaların bir 
kısmı da üyelerimiz tarafından açılan, 
ödenen mesleki denetim ücretlerinin 
iadesinin istendiği davalardır. Farklı 
üyelerimiz tarafından farklı mahkeme-
lerde açılan bu tür davalarda Odamız 
lehine kararlar çıkmış, Odanın mesleki 
denetim yapmasının asli görevlerinden 

olduğu yargı kararlarında vurgulanmış 
ve davacıların istemleri reddedilmiştir. 

Odamıza karşı açılan ve davacı şirketin 
büro tescil yenileme işleminin yapıl-
ması yönündeki talebinin reddine iliş-
kin Odamızın işlemine ve bu işlemin 
dayanağını oluşturan HKMO Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik Müşa-
virlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 8. 
maddesinin 2. bendinin iptaline ilişkin 
davada ise; mühendislik alanı ile faa-
liyette bulunabilmesi için de ilgililerin 
uzmanlık alanlarındaki meslek odasına 
kayıt yaptırmasının kanuni zorunluluk 
olduğu, meslek mensuplarının müşte-
rek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun gelişmesini 
sağlamak amacıyla gerekli tüm girişim 
ve faaliyetlerde bulunmak da Odaların 
görevleri arasında olduğundan harita 
ve kadastro mühendisliği müşavirlik 
hizmetlerini vermek üzere kurulan 
büroların ortaklarının mühendis veya 
mimarlardan oluşması yönünde yapı-

Harita Bülteni

tarih ve 32381507-170.03.01/65565 sayılı 
Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevril-
mesinde Röperli Kroki Düzenlenmesi 
konusundaki Talimatı’nın iptali ve ön-
celikle de yürütülmesinin durdurulması 
istemiyle açtığımız davada; düzenleyici 
işleme yönelik olarak üyeleri arasında 
menfaat çatışması bulunan dernek ya 
da meslek odasının o düzenleyici işleme 
karşı dava açmakta meşru menfaatinin 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın eh-
liyet yönünden reddine karar verilmiş 
olsa da Odamızın temyiz yoluna başvur-
ması sonucunda mesleki denetim, di-
siplin ve diğer bazı konularda kamusal 
yetkilerle donatılmış olmaları nedeniyle 
kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşu olan odaların derneklerden farklı 
değerlendirilmesi gerektiğini dile getiril-
miş, dernekler açısından dikkate alınma-
sı gerekli olan “üyeleri arasında menfaat 
birlikteliği” koşulunun Oda yönünden 
aranmasının mümkün olmadığı gerek-
çesiyle söz konusu karar bozulmuştur.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
na karşı “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik”in “Kapsam” başlıklı ikinci 
maddesinde harita ve kadastro mühen-
dislerinin kapsam dışı bırakılması sebe-

Orhan Kasap

Burada sayamadığım ve meslek 
alanlarımızın korunmasına 
yönelik daha bir sürü yürüyen 
dava var. Özellikle ihalelerde 
meslek alanlarımızın başka 
disiplinlere açılması, yetkisiz 
kişilerce harita mühendisliği 
işlerinin yapılması, kamu 
kurumlarınca mesleğimizin 
aleyhine yapılan yönetmelik 
değişiklikleri vb.
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lan düzenlemenin yasal hükümlere ay-
kırılık teşkil etmediği, aksi bir yorumla 
kurulan şirketlerin ise mesleğin geliş-
mesi bir yana meslektaşlar arası daya-
nışmanın bozulmasına yol açabileceği 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının yasal amacına uygun 
düşmeyeceği gerekçeleriyle davanın 
reddine karar verilmiştir. 

Mesleki menfaatlerin korunması ama-
cıyla serbest harita ve kadastro mühen-
dislerinin yasalarla korunan menfaatle-
rine zarar verildiği gerekçesiyle Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesinde parselas-
yon planı yapılması işi için Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapan harita ve kadastro mühendisinin 
görevlendirilmesine ilişkin işlemin ip-
tali ile Kayseri Valiliğine karşı açılan 
dava da Odamız lehine sonuçlanmış ve 
anılan işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Mardin Valiliğine karşı açılan ve Diyar-
bakır Şubemizin Serbest Harita ve Ka-

röportaj

dastro Mühendislik Müşavirlik Büroları 
ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühen-
dislik Bürolarınca 1 Ocak 2014-30 Hazi-
ran 2014 tarihleri arasında hazırlanan 
ve Mardin Kadastro Müdürlüğünce 
kontrolü yapılan harita ve kadastro mü-
hendislik hizmetleri listesinin verilmesi 
isteğinin reddine ilişkin Mardin Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün işleminin ip-
tali istemiyle açılan dava da yine Oda-
mız lehine sonuçlanan davalardandır. 

Meslek alanlarımızı koruma gayesi ile 
açtığımız ve lehimize sonuçlanan bir 
diğer dava ise; Milli Eğitim Bakanlığına 
karşı Haritacılık, Tapuculuk ve Kadast-
roculuk dallarının bulunduğu Mesleki 
ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında 
görev yapan ve 07.07.2009 tarih ve 80 
sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına 
göre İnşaat Teknolojisi alanı öğretmenle-
rinin istekleri alınarak bir defaya mahsus 
olmak üzere alanlarının Harita-Tapu-Ka-
dastro alanı olarak değiştirilmesine iliş-
kin karara karşı yapılan itirazın reddine 



ilişkin davalı idarenin işleminin iptali is-
temli davadır. Dava devam etmekte olup 
karar aşamasındadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim 
Kurulunun 25.05.2016 tarih ve 2016/30 
sayılı kararı ile onayladığı 16UY0255-6 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Ulu-
sal Yeterliği (Seviye 6) ile söz konusu 
Yeterliğin dayanağı olan ve 06.06.2014 
tarih ve 29022 (mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek 
Standartlarına Dair Tebliğ’in (Tebliğ 
No: 2014/3) “Ek-11 Coğrafi Bilgi Sis-
temleri (CBS) Uzmanı (Seviye 6) Ulusal 
Meslek Standardı” bölümünün iptali 
ve yürütülmesinin durdurulması iste-
miyle Odamız tarafından Mesleki Ye-
terlilik Kurumuna karşı açılan ve halen 
devam eden davada da yükseköğretim 
kurumları bünyesinde yer alan tüm ha-

rita kadastro, geomatik, jeodezi ve fo-
togrametri mühendisliği bölümlerinde 
okutulan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
derslerinin, diğer tamamlayıcı dersler-
le birlikte bir bütünlük içerisinde icra 
edilerek ülkenin gerekli CBS uzman 
ihtiyacının mühendislik düzeyinde 
karşılandığı, dolayısıyla bu alanda yeni 
bir mesleki standart tanımına gerek ol-
madığı gerekçesiyle mesleğimiz lehine 
yürütmenin durdurulmasına karar ve-
rilmiştir. 

Bir başka dava ise; ortakları üniversite-
de akademisyen olarak çalışmakta olan 
bir teknokent şirket, harita mühendislik 
hizmetleri ihalelerine girebilmek için 
Odamıza tescil için başvurmuş; ancak 
Büro Tescil Yönetmeliği’nin hükümle-
ri gereği tescili  uygun bulunmamıştır.  
Bunun üzerine şirket, işlemin iptali ve 
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yürütmenin durdurulması istemi ile 
Odamıza dava açmıştır. Odamız, mah-
kemeye sunduğu savunmasında; davacı 
şirketin mevcut haliyle Odamız yönet-
meliklerine göre büro tescil şartlarını ta-
şımadığı, davacı şirketin Odamıza tes-
cil edilmesi durumunda; asli görevleri 
akademisyenlik ve araştırma olan kamu 
görevlilerinin harita ve kadastro mü-
hendislik hizmetlerini de tıpkı bir özel 
sektör şirketi gibi yürüterek teknokent 
mevzuatında belirlenen sınırların dışı-
na çıkabilmelerinin sağlanacağı, tekno-
kent şirketine sahip akademisyenlerin 
mühendis yetiştirmek üzere çalıştıkları 
üniversitelerde yetiştirdikleri öğrencile-
rin mezun olduktan sonra ticari faaliyet 
yaparak para kazanacakları ve hayat-
larını sürdürecekleri işleri doğrudan 
kendilerince yapılabilmesinin önünün 
açılacağı, akademisyenlerin yürüttük-

leri ar-ge projesi kapsamında olmayan 
ve Odamız yönetmeliklerine göre tam 
gün çalışarak işin başında bir fiil dur-
mayı gerektiren mesleki alanlarımızda 
ihalelere girerek ticaret yapmalarının ve 
asli görevlerini ihmal etmelerinin önü-
nün açılacağı, vergi ve teşvik yönünden 
birçok avantajı bulunan teknokent şir-
ketlerinin Odamıza kayıtlı özel sektör 
firmaları ile haksız rekabet içerisine gir-
mesinin önünün açılacağı vurgulanmış-
tır. Halen devam etmekte olan davada 
yürütmenin durdurulması isteminin 
reddine (Odamız ve mesleğimiz lehine) 
karar verilmiştir. 

Üyelerimizin hak ve menfaatlerini ko-
rumak amacıyla gerekli girişimlere 
başvurduğumuz yakın tarihli bir di-
ğer örnek ise; belediyeler tarafından 
mühendislik ve mimarlık proje müel-

lifleri ve fenni mesullerin kayıtlarının 
tutulmasına ve haksız yere kayıt ücreti 
alınmasına ilişkin belediye işlemlerinin 
TMMOB’ye bağlı diğer odalarca açılan 
davalarla hukuka aykırı olduğu ge-
rekçesi ile iptal edilmesi üzerine, üye-
lerimize yaptığımız duyuru ile benzer 
uygulamalarla karşılaşan üyelerimizin 
Odamıza başvurması sonrası, yaptığı-
mız yazışmalar ile bu durumun devam 
ettiğini görmemiz üzerine Ordu Büyük-
şehir Belediyesine karşı açtığımız ve ha-
len devam etmekte olan davada çıkan 
yürütmenin durdurulması kararıdır.

Burada sayamadığım ve meslek alanla-
rımızın korunmasına yönelik daha bir 
sürü yürüyen dava var. Özellikle ihale-
lerde meslek alanlarımızın başka disip-
linlere açılması, yetkisiz kişilerce harita 
mühendisliği işlerinin yapılması, kamu 
kurumlarınca mesleğimizin aleyhine 
yapılan yönetmelik değişiklikleri vb.

Ayrıca üyelerimize ücretsiz hukuk da-
nışmanlığı da sağlıyoruz. Maaşlarını 
alamama, meslek etiğine aykırı davra-
nışlara maruz kalma, mobbing gibi iş 
hayatıyla ilgili üyelerimizin yaşadıkları 
sorunlara yönelik avukatlarımız huku-

ki destek sağlamaktalar. Bu çalışmalar 
birçok şubemizce de yürütülmekte. Üc-
retsiz hukuk danışmanlığı için “hukuk-
birimi@hkmo.org.tr” adresinden hukuk 
birimimize yazarak başvurabilirsiniz.

Gerek meslek alanlarımızı ilgilendiren 
yasal düzenlemelerin mesleğimizin ana 
noktaları ile uyuşmadığı konularda, ge-
rek kamu ihaleleri kapsamında meslek 
alanlarımızla bağdaşmayan içeriklerin 
var olduğu hallerde, gerekse de üyeleri-
mizin menfaatlerini korumak amacıyla 
onlardan gelen ve tüm meslektaşlarımı-
zı ilgilendiren düzenlemelerde huku-
ki yollara başvurmak dünden bugüne 
Odamızın asli görevlerinden biri ol-
muştur ve olmaya da devam edecektir. 

Bu bağlamda Odamız lehine sonuçla-
nan, henüz sonuçlanmasa da yürütme-
nin durdurulması kararı verilen dava 
dosyalarımıza kısaca göz atmak; siz 
üyelerimizin de bilgilenmesi açısın-
dan faydalı olacaktır. Elbette ki burada 
bahsettiğim davalar, Odamızın taraf 
olduğu davaların bir kısmıdır ve daha 
detaylı bilgiye ulaşmak isteyen üyeleri-
miz web sayfamızdan ve çalışma rapor-
larından faydalanabilirler. 
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Maaş alamama, meslek etiğine aykırı davranışlara
maruz kalma vb iş hayatıyla ilgili sorunlarınızda;

ücretsiz hukuk danışmanlığı için “hukukbirimi@hkmo.org.tr” 
adresinden hukuk birimimize başvurabilirsiniz.
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BERKAY: Benim annem babam terzidir, 
tüccar terzi derler; bunlar İstanbul’dan 
kumaşı, ipliği, ıvırı zıvırı her şeyi geti-
rirler, düğmesine kadar. Isparta’da ya-
şıyoruz. 5-6 yaşındaydım galiba, bana 
önce bir teneke trampet getirdiler ki o 
benim hayatımı kurtardı. Motosiklet 
üstüme devrildi, gidon karnıma gire-
cekken o teneke trampet onu engelledi; 
sağ bacağım kalçamdan kırıldı, ben 6 ay 
yattım alçı içinde. Daha sonra yine bir 
gittiler geldiler, radyo getirdiler. Daha 
sonra bir ağız armonikası getirdiler. Be-
nim de kulağımın iyi olduğunu, yatkın 
olduğumu biliyorlar. Sonra zaten ilko-
kul dönemi başladı. İlkokulda bizim 
akrabamız vardı, öğretmen, Hasan Bey 
amca, -mekânı cennet olsun- o dedi ki 
müzik hocasına, “Cahit’te kabiliyet var, 
bunu mandolin korosuna al.” Bizi eği-
ten hocalar köy enstitüsü hocaları, ora-
lardan gelmiş hocalar. Yani şanslıyım 
ben o anlamda. Hemen destek gördüm. 

“Beste Yapacaksan
Beslenme Çantan Dolu Olacak”

Önce sen kendi kültürünü tanı; sonra git, üstüne İngiliz koy, 

Amerikan koy, Hint koy, Çin koy, şapka çıkartırım. Ama sen 

kendi kültürünle kendini besle. 

Daha önce hiç harita mühen-
disliğiyle ya da Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odasıyla 

yolunuz kesişti mi veya harita mühen-
dislerini biliyor musunuz, kafanızda 
ne oluşuyor harita mühendisliği de-
yince?

BERKAY: Odanız ile maalesef yolum 
kesişmedi; ama harita mühendisliğini 
tabii ki biliyorum. Bizi de öyle boş san-
mayın yahu. 68 kuşağıyım ben. Ki hari-
ta mühendisliği önemli bir mühendislik 
dalıdır, onun ne olduğunu biliyoruz. 
Yollarda, yol yapımında, orada görü-
rüz; bakarız, Allah’ın dağının tepesinde 
görürüz. Yani üstünde yaşadığımız top-
rağın ne olduğunu, nasıl şekillendiğini, 
ne biçimde olduğunu sizler, bizlere gös-
teriyorsunuz.

Müziğe başlamanız, sizi ilk etkileyen, 
ilk hocanız; nasıl başladı bu serüven?

Cahit Berkay

röportaj
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Mandolin zaten koptu. Sonra, 1959’da 
İstanbul’a geldik. İdealim bir akordeon 
edinmekti. Bir gün, Almanya’dan gelen 
ikizler vardı, onlar böyle kapıya gitar-
la çıktılar falan, ben de gitarı gördüm. 
Biliyorum; ama “Yahu, bir de ben ba-
kayım mı şuna?” dedim. Mandolinden 
biliyoruz ya. Caddeler ve sokaklardır 
yani enstrüman. Şöyle bir dolaştım, 
caddeyi gördüm, sonra sokaklar. Beş 
dakika sonra böyle bir melodi çıkmaya 
başladı. Tabii, hemen “Baba, bana gitar 
al.” dedim. Sınıfı geçince aldı babam 
sağ olsun. Daha sonra lisede Siyah İnci-
ler diye bir amatör grup kurduk. Ama-
tör grup dediğim şöyle: Kışın okul var, 
yazın bir araya geliyorsun. Düğünlerde 
çalardık; askeri kamplar vardı Küçük-
çekmece’de, oralarda gidip çalardık.

50 yılı aşkın bir süredir müzik dünyası-
nın içerisindesiniz. Bu süreçte neler ya-
şadınız? Müziğin ve ülkenin evrilmesi 
hakkında neler söylemek istersiniz? 
Müziğinizin politik serüveni nedir?

BERKAY: Bu iki günlük bir soru, iki 
gün cevaplayabilirim; ama kısaca şöyle: 
Ben 1965’te Selçuk Alagöz’le başladım 

profesyonel müzik hayatıma. Ondan 
önce 2 sene de amatörlük dönemim 
vardır, lise çağındayken. Benim müziğe 
başladığım yıllarda müzisyenlik geçerli 
bir meslek değildi; yani kız vermezler-
di; ya davulcuya, ya zurnacıya falan. 
Öyle laflar vardı. Benim ailem de mü-
zisyen olmamı istemedi. Yani evde çal-
mama eyvallah da profesyonel olarak 
müzisyenliğe karşılardı. Ama 1965’te 
Selçuk Alagöz’den gitaristlik teklifi 
geldi. O sıralar Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Akademisinde mimarlıktı benim 
idealim. Fakat kazanamadık işte aptal-
ca bir şey yüzünden. İyi de bir puanım 
vardı, Çapa Tıp falan tutuyordu; ama 
doktorluk aklımda yoktu hiç. Devam 
mecburiyeti olmayan okul hangisi diye 
araştırdım, iktisat ve hukuk dediler. 
Ben gittim, iktisada yazıldım, 8 senede 
o tecil haklarımı kullana kullana mezun 
oldum. 

Okula kayıt yaptırdıktan birkaç ay son-
ra Selçuk Alagöz’den teklif geldi. Bak-
tım; “Ulan, müzik hayatı iyi, iyi de para 
kazanıyoruz. Annem babam bir hafta 
çalışıyor, 50 liraya manto dikiyor, ben 
gidiyorum, bir gecede 100 lira alıyo-

Harita Bülteni

Cahit Berkay

Şöyle bir örnek vereyim: Mesela, 
Cem Karaca’nın muhteşem şarkı 
sözleri vardır. Bu adam bu şarkı 

sözlerini nasıl yazıyor? Sabaha 
kadar, günlerce okuyarak. Biz 

deli gibi kitap okurduk.
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rum.” Bir de müzisyen olmak hoşuna 
gidiyor insanın: Gidiyorsun insanla-
rın karşısına, ilgiye mazhar oluyorsun. 
Sonra baktım, dedim, ben en iyisi mü-
ziğe devam edeyim. O sene 1. sınıfı 
geçtim. “Ulan” dedim, “Acele etme, as-
kerlik 24 ay.” Sonra Moğollar’ı kurduk, 
yurtdışına gittik, bayağı dolaştık. 1974 
senesinde son olarak kararımı verdim.

Politik olma ise; üniversite 1’de ben sa-
man gibi bir adamdım, yani hiçbir şey 
yoktu. Mesela ben Deniz Gezmiş’i ora-
da tanıdım. “Hukuk Fakültesine Deniz 
Gezmiş gelmiş.” dediler, koşturarak git-
tik. Orada uzaktan gördüm böyle. Son-
ra okumaya başladık işte. Ondan evvel 
benim hayatım plaklar ve müzikti. 

O dönemin şöyle bir güzel tarafı vardı: 
Sen beste yapacaksan, şarkı sözü yaza-
caksan, senin doğru doldurulmuş bir 
beslenme çantan olması gerekiyor. Bu-
nun karşılığı da şu: Beslenme çantanda 
her şeyden önce senin kendi kültürün 
olacak. Kültür deyince, kültür lafını 
dolduran ne kadar şey varsa onlarla do-
natacaksın. Mesela edebiyat; tabii ki çok 
okuyacaksın; hem bizim yazarlarımız-

röportaj

Cahit Berkay

O yıllarda yerli malı kullanılması 
teşvik ediliyordu. İthal edilen bir
cihazı Türkiye’de imal eden 
çıkarsa, ithalatı kapatılıyordu.
Biri gitmiş, “Piyano imal 
edeceğim.” demiş. Piyano ithalatı 
yasak; ama piyanoyla beraber org 
da yasak. Org üreten de yok. Bize 
de org lazım... 

dan hem yabancı yazarlardan. Şöyle bir 
örnek vereyim: Mesela, Cem Karaca’nın 
muhteşem şarkı sözleri vardır. Bu adam 
bu şarkı sözlerini nasıl yazıyor? Sabaha 
kadar, günlerce okuyarak. Biz deli gibi 
kitap okurduk. Yani o beslenme çantası-
nın esprisi o. Önce sen kendi kültürünü 
tanı; sonra git, üstüne İngiliz koy, Ame-
rikan koy, Hint koy, Çin koy, şapka 
çıkartırım. Ama sen kendi kültürünle 
kendini beslemelisin. 

O dönemki şarkı sözlerinin kalitesine 
bakın, acayip doludur içi; ama şimdiki 
şarkı sözlerine bak, boş, iki gün sonra 
unutup gidiyorsun. Bu kuşağın şöyle 
bir şeyi var: Kendi müzikleriyle dans 
ediyorlar, eğleniyorlar falan, yani kendi 
ürettikleriyle; ama sevgilileri ile ayrıl-
dıkları zaman bizim şarkılarla kendile-
rini teselli ediyorlar. 

O dönem ben, gitarın teli eşiğin öbür 
tarafından kopsun diye dua ederdim; 
yoktu çünkü. Yani Türkiye’ye hiçbir şey 
gelmiyordu. Hostes kızlarla tanışmaya 
çalışırdık, dışarıdan tel getirtelim, mec-
mua getirtelim falan diye. Yani ciddi 
sıkıntılarla başladık müziğe. Bir müzis-
yen için en önemli şey enstrüman. 

Komik bir şey söyleyeyim size: O yıllar-
da yerli malı kullanılması teşvik edili-
yordu. Bakanlık, ithal edilen bir ens-
trümanı veya makineyi veya cihazı sen 

“Bir Şey Yapmalı”da tamamıyla akorla çalarım bağlamayı. 
Kimi der ki, “Yahu, bağlama kısıtlar.” Yürüsün gitsin oradan! 

Bağlama, dünyanın en güzel enstrümanı.
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Türkiye’de imal eden çıkarsa, o şeyin it-
halatını kapatıyor yani izin vermiyordu. 
Hıyarın biri gitmiş, “Ben Türkiye’de pi-
yano imal edeceğim.” demiş. Piyano it-
halatı yasak; ama piyanoyla beraber org 
da yasak. Oysa org ile piyano apayrı şey-
ler. Piyano, taşınmaz ve bizim gibi tipler; 
devamlı, her gün bir yerde konser veri-
yor, bize org lazım. O yüzden bizim ku-
şak gümrükte rüşvet yedirmeyi, kaçak 
bir şey sokmayı öğrendi. Ciddi söylüyo-
rum. Mesela buradan ramazan davulu 
çıkartırdık, Sirkeci’den trenle giderken. 
Bulgaristan’da pencereden atardık; ama 
pasaporta davul diye yazdırırdık, gelir-
ken davul takımını aynen sokardık. 

Böyle çok ilginç, küçük hikâyeciklerle 
doludur bizim o 50 sene. “50 senedir 
ayaktasın, hala müzik yapıyorsun; bu 
süreçte neler yaşadın?” diye sordunuz; 
böyle özetlersem cevabını vermiş oluruz.

Pek çok film müziğine de imza attı-
nız. Film müziği yapmanın sizin için 
önemi ne ve sizi en çok etkileyen film 
hangisi?

BERKAY: Kime sorsan, “Selvi Boylum 
Al Yazmalım” ilk başta akla geliyor ta-

bii ki. “Dila Hanım” var, “Bodrum Hâ-
kimi” var, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi” var, 
“Devlerin Aşkı” var, “Çiçek Abbas”… 
Hangisini diyeyim ki…

Biz yeni nesiller, şarkıların coverları-
nı dinliyoruz. Genelde sizlerin şarkı-
larınızın. Peki, sizce neden artık yeni 
bir şey üretilmiyor, neden hâlâ eskiye 
rağbet var?

BERKAY: İşte demin söylediğim şeyler-
den. Bir kere, senin beste yapabilmen 
için, o notaları bir araya getirme şeyi 
var ya, melodi çıkarma şeyi, o ne kadar 
ısmarlarsan ısmarla, gelmez. Doldur-
man lazım beynini müzikle. Yani her 
türlü müziği dinleyeceksin; klasik Batı 
da dinleyeceksin, klasik Türk de dinle-
yeceksin… Ben türkülerle büyüdüğüm 
için o konuda şanslıyım. Yani beste 
yapmaya cesaret ettiğim zaman 1970’ti. 
1970’te Fransa’da biz bir albüm yaptık 
Moğollar olarak… 

Biz Moğollar’ı yurtdışına çıkıp meşhur 
olmak ve çok para kazanmak idealiyle 
kurduk.

Peki, niye Moğollar?Cahit Berkay

Analog kayıt tamamen bir emek 
işi. Grup, kendileri yapıyor 
aranjmanını “Buraya böyle 

bir şey yapalım, buraya şöyle 
bir şey yapalım.” falan diye, 

karşılıklı çalarak, deneyerek, 
şarkının biçimini, formatını 

oluşturuyorlar. Ama şimdiki 
özellikle pop müziklerinde, 

davulcu basçının kim olduğunu 
bilmiyor bile. Bir gün geliyor, 

oturuyor, parçaların davullarını 
çalıyor davulcu, sırf davul kaydı 
yapıyor. Ertesi gün basçı geliyor. 
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BERKAY:  Beş kişi bir araya geldik, 
Hollandalı müzik yazarı bir gençle ta-
nıştık Sultanahmet’te. Hippi dönemi, 
anlattık işte, şöyledir böyledir falan. O 
dönem de böyle gaddar, haşin isimler 
moda dünyada; Beatles, Animals, Rol-
ling Stone falan. Dedi ki “Yahu, grubun 
ismini Moğollar koyun.” Yeteri kadar 
haşin. Çünkü Hazar Denizi’nin altın-
dan gelmişler Anadolu’ya, burayı talan 
etmişler; Hazar Denizi’nin kuzeyinden 
Avrupa’ya gitmişler, oraları talan etmiş-
ler. Yani Moğollar ismi öyle. Ama şim-
diki kafa olsa öyle bir isim kullanmaz-
dık. Çünkü İngilizcesi biraz sıkıntılı. Bir 
hastalığın ismi. 

Ulan dedik, biz yurtdışına gideceğiz; 
ama yurtdışında plak şirketlerinin 
önünde uzun kuyruklar vardır. Biz bu 
kuyrukları aşmak için ne yapalım? Batı 
müziği enstrümanlarının arasına bağla-
ma, yaylı tambur, kabak kemane falan 
koyalım dedik. Rahmetli Engin de ayak 
zili, darbuka, kaşık falan, bunları ekledi. 
İlk müracaat ettiğimiz yerde bir demo 
istediler bizden, yaptık; hemen ertesi 
gün de kayıt için stüdyoya soktular bizi. 
Bir solist sıkıntımız vardı bizim, Barış 
Manço’yla birleştik; o da Liege’deydi, 

hemen temas kurduk. Sonra para bitti, 
gidelim, bir turne yapalım Türkiye’de, 
sonra geri dönelim dedik. Balıkesir’dey-
ken Hürriyet gazetesinde tam sayfa bir 
haber: “Moğollar Avrupa’da ödül kazan-
dı.” Akademi Charles Cross Ödülü’nü 
kazanmışız, 1971 senesi. Bunun önemi 
şöyle: Bizden 1 sene evvel, 1970’te Jimi 
Hendrix kazanmış bu ödülü, 71’de Mo-
ğollar kazandı, 72’de Pink Floyd.

Yani özgünlük deyince, mutlaka ve 
mutlaka müzikal kurgu önemli. Tabii ki 
bir şeylere benzeyebilir; fakat sözlerin 
bir başka şiiri andırmaması gerekiyor 
ki bizim kuşak öyleydi. Cem Karaca 
sabahlara kadar kitap okurdu ve öyle 
yazdı o sözleri. Doluyorsun çünkü mü-
zik dinleyerek, kitap okuyarak. Ben 5 
yaşında Muzaffer Sarısözen program-
larını dinlerdim pazar günleri. Türkü-
lerle büyüdük işte. Ne oluyor; onlar bir 
yerden sonra, bir şekilde, herhangi bir 
enstrümana da hakimsen, kurcalarken 
beste çıkıyor.

27 Mayıs sürecini gördünüz, 12 Mart’ı 
gördünüz, 12 Eylül’ü gördünüz, şu 
anki mevcut hükümetle de 16-17 yıldır 
yaşıyoruz. Peki, müziğin evrilmesinde 
sert bir geçiş oluyor mu sizce?  Bunu 
nasıl yorumlayacaksınız?

BERKAY:  Gerçi bugün artık fark etmiyor; 
o zamanlar bir tek TRT vardı, önce radyo, 
sonra televizyon ve devletin denetleme 
kurulları vardı. Denetleme Kurulunun 
görevi de şuydu: Sen dünyanın en güzel 
bestesini yap, en güzel sözleri yaz; ama 
hükümetin politik görüşüne biraz deği-
niyorsa, dokunuyorsa, tersine geliyorsa, 
o şarkının insanlara ulaşması mümkün 
değildi. Ne yapıyorduk biz de; turneye 
çıkıyorduk, turnede insanlara canlı canlı 
çala çala sesimizi duyuruyorduk.

Her yeni gelen kuşak kendi müzik tar-
zını yarattı. Dünyada da böyle. Bizim 68 
kuşağı neydi?  Rocktı; içi mutlaka barış 
temasıyla doluydu, insan temasıyla, 
doğa temasıyla doluydu. Muhalif bir 

röportaj

Yurtdışında plak şirketlerinin 
önünde uzun kuyruklar 
vardır.  Biz bu kuyrukları 
aşmak için ne yapalım? Batı 
müziği enstrümanlarının 
arasına bağlama, yaylı tambur, 
kabak kemane falan koyalım 
dedik.

Akademi Charles Cross 
Ödülü’nü kazanmışız, 

1971 senesi. Bunun 
önemi şöyle: Bizden 1 

sene evvel, 1970’te Jimi 
Hendrix kazanmış bu 
ödülü, 71’de Moğollar 

kazandı, 72’de 
Pink Floyd.
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kının biçimini, formatını oluşturuyor-
lar. Analog döneminde bunu bir banda 
kaydediyorsun, 3.5 inç veyahut 24 ka-
nallı teypler falan. Ama şimdiki özellik-
le pop müziklerinde, davulcu basçının 
kim olduğunu bilmiyor bile. Bir gün 
geliyor, oturuyor, parçaların davulları-
nı çalıyor davulcu, sırf davul kaydı ya-
pıyor. Ertesi gün basçı geliyor, kimseyi 
görmeden basları çalıyor, kaydediyor. 
Yani böyle kademe kademe, kimse kim-
seyi görmeden… Tabii, ruhsuz bir şey 
çıkıyor ortaya. Beş kişilik bir grubun 
oluşturduğu ruhu düşün… Hatayı da 
beraber yapıyorsun, doğruyu da.

MESAM sürecinden bahsetmiştiniz 
az evvel, biraz açabilir misiniz, ME-
SAM’da ne oldu? Bir kayyum atandı, 
arkasından bir üyelik ihracı oldu, son-
rasında yeniden MESAM yönetimi… 

BERKAY: MESAM’ı ele geçirme ope-
rasyonuydu o. Kişiler üzerinden tartış-
maktansa konuya değinelim. Bundan 
bir önceki Genel Kurula taraflar kol 
kola girdiler ve MESAM Yönetim Ku-
ruluna biz beraber seçildik. Yönetim 
Kurulunda görev dağılımında sorunlar 
çıktı, başkanlığa aday arkadaşlar ara-
larında anlaşmalarına rağmen biri bir 

şey vardı; yani babanın sana dayattığı 
yaşam biçimini sen kabullenmiyordun, 
sen kendi yaşam biçimini onlara dayatı-
yordun. Böyle bir şey işte. Rocktan son-
ra metal çıktı, heavy metal çıktı… Onlar 
hep böyle kuşak kuşaktır. Ondan sonra, 
ne bileyim, rap çıktı, cazın kendi içinde 
de değişimler oldu. Bir tek klasik müzik 
kendini bozmadı.

Bugün Türkiye’de de böyle. 
Her yeni gelen kuşak, hele di-
jital imkanlar daha da gelişin-
ce… Herkesin evinde bir stüd-
yo var bugün; oturuyorsun, 
yapıyorsun kaydını, eğer çok 
becerikliysen o kaydı bile ya-
yınlayabiliyorsun internette.

Son dönem olarak da kültür 
seviyesi gerileyen bir toplum 
olma yolunda çok hızlıyız. Sanat hiç 
destek görmedi ki. Zaten şu anda sa-
nata öyle destekleyici bir yaklaşım yok. 
Buradan en büyük darbeyi de tiyatrolar 
aldı, bale aldı, opera aldı; onlar çok et-
kilendiler.

Peki Cahit abi, dijitalleşme ve müzik? 
Bu seneki Yaz Eğitim Kampımızın te-
ması da dijitalleşme; t-shirtlerimizde, 

etrafta görmüşsünüzdür; müzik ve di-
jitalleşmeyi kısaca bize aktarabilme 
şansınız var mıdır, nasıl bakıyorsunuz 
buna?

BERKAY: Dijitalleşmeyle, nümerik şif-
relemeyle, bir kere, müziğin önü çok 
daha fazla açıldı. Yani bütün dünyayı 
kaplayan bir iletişim yolu olduğu için, 

o anlamda bende müspet. Fa-
kat yine küresel anlamda telif 
haklarının tam korunmaması 

kötü. Ben MESAM’da Yönetim 
Kurulunda olduğum için ora-
dan biliyorum, bu konuda da 
yavaş yavaş gelişmeler var. 
Editörler vasıtasıyla bütün bu 

şeyi tekel altına alma istekleri 
var; büyük müzik şirketleri 
müzikleri tekelleri altına alı-

yorlar ve bizim paylar yüksele-
ceği yerde gittikçe aşağıya iniyor. Yani 
bu anlamda dijitalleşmenin hem iyi ta-
rafı var hem de kötü tarafı var.

Ama şu pencereden bakarsan, analog 
kayıt tamamen bir emek işi. Yani varsa 
grup, kendileri yapıyor aranjmanını, 
beş kişi; “Buraya böyle bir şey yapalım, 
buraya şöyle bir şey yapalım.” falan 
diye, karşılıklı çalarak, deneyerek, şar-
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yıl başkanlık diğeri ikinci yıl başkan-
lık yapacaktı; ancak ikinci yıl başkan-
lık yapacak olan arkadaş bunu kabul 
etmedi: “Hayır, ben öyle bir şey kabul 
etmedim.” dedi ama dediğini hepimiz 
kulaklarımızla duyduk. 

İşte böyle bir süreç, tatsızlık başladı der-
ken sonra Bakanlıktan yazı geldi, bizi iş-
ten el çektirdiler. Bir nevi kayyum oldu. 
Neticede Genel Kurula bir hafta kala ki 
hiçbir yetkileri yok, Haysiyet Kurulunu 
yeniden atadılar. Haysiyet Kurulu ME-
SAM’ın ilkelerine aykırı hareket edilip 
edilmediğini tespit eder. Yeni atadıkları 
Haysiyet Kurulu bir sürü insanı atmaya 
başladı. Seçime bir hafta kala bizi de al-
dılar. Biz de örgütlendik tabii ki. Seçim-
de, Genel Kurula girme şansımız yok; 
ama girenlerle beraber hareket ettik. Di-
van başkanı olarak istediğimiz kişiyi seç-
tirdiğimiz an bu iş bitti. Genel kurulda 
tekrar üye olduk ve yönetime seçildik. 

Hangi müzik aletlerini çalabiliyor-
sunuz? En beğendiğiniz albümü-
nüz hangisidir? Cem Karaca ve Barış 
Manço süreçleri nasıldı?

BERKAY: “Moğollar 94”, en keyif aldığım 
albümdür. Bu albümün yapımcısı benim. 

Analog çalıştık orada… Fakat ekonomik 
kriz bir geldi böyle… Hayatımda ilk defa 
sıfır bir araba almıştım, onu satmak zo-
runda kaldım 3 ay sonra.

Cem Karaca ve Barış Manço görüşleri 
farklı olsa da aralarındaki tatlı rekabet 
müziği hep ileri götürmüştür. O bir 
şey yapardı, öbürü ondan daha iyisini 
yapmaya çalışırdı. Ortak söyledikleri 
“Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü te-
levizyonda görmüşsünüzdür, ben de 
orada tambur çalıyordum. 

Ben öyle çok şey, böyle üst düzey bir gi-
tarist yahut üst düzey bağlamacı deği-
limdir. Mesela beni insanlar türkücü sa-
nıyor; bütün türküleri bilirim, söylerim 
sanıyor. Hâlbuki öyle bir şey yok; ben 
sadece kendi bestelerimi çalıp söylüyo-
rum. Çaldığım aletler; gitar, yaylı tam-
bur, bağlama, yani hem uzun sap hem 

röportaj

“Selvi Boylum Al Yazmalım” ilk başta akla 
geliyor tabii ki. “Dila Hanım” var, “Bodrum 
Hâkimi” var, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi” 
var, “Devlerin Aşkı” var, “Çiçek Abbas”… 
Hangisini diyeyim ki…

kısa sap, cura, yani bağlama familyası. 
Farklı çalarım; gitar tekniğim olduğu 
için, birazcık daha akorlarla falan… 
Mesela “Bir Şey Yapmalıyız”da tama-
mıyla akorla çalarım bağlamayı. Kimi 
der ki, “Yahu, bağlama kısıtlar.” Yürü-
sün gitsin oradan! Bağlama, dünyanın 
en güzel enstrümanı.

Cahit abi, gençlere tavsiyeleriniz ne-
lerdir?

BERKAY: Başta da konuştuğumuz gibi 
beslenme çantanı doğru kuracaksın 
kardeşim. Neyi hedeflersen hedefle; 
ister şair ol, ister yazar ol, hem kendi 
şairlerini hem dünya şairlerini bilmeli-
sin. Sen Nazım Hikmet’i bilmezsen, Pir 
Sultan’ı bilmezsen, Ahmed Arif’i bil-
mezsen senden bir şey çıkmaz. Nelerin 
çıktığı da ortada. Kendi kültürünü iyi 
öğreneceksin.

“Moğollar 94, en keyif aldığım albümdür. Bu 
albümün yapımcısı benim. Analog çalıştık orada…”
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Düzgün bir planlama yapılmadan, 

istihdam olanakları yaratılmadan, 

yeterli teknik altyapı ve eğitim kadrosu 

oluşturulmadan “Her ilde üniversite 

var.” demek için üniversite açılması, 

sorunun başlıca sebeplerinden biri.  

dosya
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harita mühendislerinin, bu görevleri ye-
rine getirmesindeki temel unsurlardan 
biri de lisans eğitim-öğretim süreçlerin-
deki kazanımlarıdır.  

Ülkemizde ilk olarak 1949 yılında o za-
manki adıyla “İstanbul Teknik Okulu” 
olan bugünün Yıldız Teknik Üniversi-
tesinde “Harita ve Kadastro Mühendis-
liği” ismiyle lisans eğitim-öğretimine 
başlanmıştır. Ardından 1968’de Kara-
deniz Teknik Üniversitesinde “Jeodezi 
Mühendisliği” ve 1969 yılında ise İstan-
bul Teknik Üniversitesinde “Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği” bölümleri 
kurulmuştur.

Geçen yıllar içerisinde pek çok farklı şe-
hirde ve üniversitede harita mühendis-
liği bölümleri açılarak, lisans eğitim-öğ-
retimi verilmeye başlanmıştır. Harita ve 
kadastro, jeodezi ve fotogrametri, ha-
rita, geomatik mühendisliği gibi farklı 

isimlerle kurulan bu bölümlerin sayısı 
2018 yılı itibariyle 39’a ulaşmıştır. 

Bu bağlamda yıllar içerisinde artan üni-
versite sayısına bağlı olarak harita mü-
hendisliği bölüm ve kontenjan sayısı da 
artmıştır. 2018 yılı merkezi yerleştirme 
ile öğrenci alan yükseköğretim lisans 
programı verileri incelendiğinde mev-
cut 39 bölümden 25’inin öğrenci aldığı 
görülmektedir. Devlet ve vakıf üniver-
sitelerindeki bu 25 bölümün harita/geo-
matik mühendisliği adı altında (İngiliz-
ce-Türkçe eğitim, birinci-ikinci öğretim) 
toplam kontenjan sayısının 2022 olduğu; 
ancak 1372 kişinin yerleştirme sonuçları-
na göre üniversitelere yerleştirildiği tes-
pit edilmiştir. Bu bağlamda harita/geo-
matik mühendisliği bölümünün doluluk 
oranı 2018 yılı itibariyle %68’tir. 

Son yıllarda ilköğretimden üniversi-
telere kadar her alanda, eğitim politi-

5000 yıllık bir tarihe sahip olan hari-
tacılık mesleği, değişen ve gelişen 
şartlar ve teknolojik gelişmelerle 

birlikte günümüzde önemli bir mühen-
dislik disiplini olarak öne çıkmaktadır. 
Uluslararası Haritacılar Federasyonu 
(FIG)’nun tanımına göre harita mühen-
disi; akademik nitelik ve teknik tecrübe 
sahibi, ölçme bilimini uygulayan, arazi, 
coğrafya ve mekan ile ilişkili verileri 
toplayan, değerlendiren ve analiz eden, 
bu verileri bilgiye dönüştüren, bilgileri 
ise planlama ve arazinin etkin yönetimi 
için kullanan, benzeri uygulamaların 
gelişimine yönelik araştırmaları yapan 
profesyoneldir. Özellikle insan-toprak 
ilişkisi bağlamında mühendisliğin dı-
şında sosyoloji ve hukuk ile ilişkili gö-
revleri de üstlenen etkin kişilerdir. 

Ne var ki günümüzde ve gelecekte 
mekânsal bilginin üretimi ve yöneti-
minde etkin şekilde görev alacak olan 
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kalarından kaynaklanan sıkıntılarda 
bir artış olduğu ortadadır. Her alanda 
olduğu gibi mühendislikte ve özelinde 
harita mühendisliğinde de verilen eği-
tim-öğretimin niteliği ve içeriği husus-
larında, yeni açılan bölümlerle birlikte 
sıkıntıların olduğu gözlemlenmektedir. 

Sıklıkla değişen ve çağdaş eğitim mo-
delinden uzaklaşmaya başlayan eğitim 
politikaları neticesinde üniversiteye 
giriş sınavlarında görülen başarısızlık 
oranları ve çoğu bölümde kontenjanla-
rın boş kalması, eğitimin geldiği nokta-
nın bir yansımasıdır. Düzgün bir plan-
lama yapılmadan, istihdam olanakları 
yaratılmadan, yeterli teknik altyapı ve 
eğitim kadrosu oluşturulmadan “Her 
ilde üniversite var.” demek için üniver-
site açılması, sorunun başlıca sebeple-
rinden biri haline gelmiştir.  

Eğitimin ve üniversitelerin kalitesini 
belirleyen doğaldır ki planlanmış bir 

eğitim programı ile birlikte müfredat-
tan teknik donanıma, öğretim görevli-
lerinden bilginin uygulamaya-teorinin 
pratiğe uygunluğunun bir bütün içeri-
sinde organize olmasından geçmekte-
dir. Ancak gelinen noktada plansız bir 
şekilde uygulanan üniversite eğitim 
programları ve bu programların neti-
cesi istihdam konusunda sorunlara yol 
açmaktadır. Bu sorunlar da artan işsiz-
likle birlikte meslek dışı işlerde çalışma 
gibi yeni sorunlar doğmasına neden ol-
maktadır. 

Plansız bir biçimde açılan üniversite-
ler, harita/geomatik mühendisliği li-
sans eğitim-öğretiminde de mevcutta 
pek çok sorunun odak noktası haline 
gelmiştir. Öğretim üyelerinin ders yü-
künün fazla olması, yeni açılan bö-
lümlerde yeterli akademik personelin 

dosya
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 2018 yılı merkezi yerleştirme ile 
öğrenci alan yükseköğretim lisans 

programı verileri incelendiğinde 
mevcut 39 bölümden 25’inin 

öğrenci aldığı görülmektedir. 

bulunmaması, bölümlerin açılması ve 
öğrenci alabilmesi için üç öğretim üye-
sinin bulunmasının yeterli sayılması, 
matematik, geometri, fizik ve astrono-
mi gibi temel bilimler alanında etkin 
bir bölüm olmasına rağmen öğrenci 
profilinin bundan uzak olması, üniver-
siteye girişlerde bölüm taban puanının 
düşüklüğü, yabancı dil eğitiminin ye-
tersizliği, mezunlarının işsizlik tehdidi 
ile karşı karşıya olması gibi başlıklar 
harita/geomatik mühendisliği bölümü 
eğitim-öğretiminin başlıca sıkıntılarını 
oluşturmaktadır. 

Bunların yanı sıra plansız bir şekilde ar-
tan üniversite sayısına rağmen istihdam 
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projelerinin oluşturulmaması, mesleğin 
ve bölümün yeteri kadar tanıtılmaması 
ile birlikte öneminin vurgulanmaması, 
farklı meslek disiplinlerinin meslek ala-
nına ait işleri sahiplenmesi, yeterli alt-
yapısı olmayan üniversitelerde eğitim 
verilmesi, ihtiyaç olmamasına rağmen 
halen ikinci öğretimin devam ettirilmesi 
gibi durumlar ise bölümlerin karşı kar-
şıya olduğu diğer tehditler arasındadır.

Öğrenci alarak aktif olarak lisans eği-
tim-öğretime devam eden bölümleri-
miz olduğu gibi henüz eğitim-öğretime 
başlamayan harita/geomatik mühendis-
liği bölümleri de bulunmaktadır. Bu bö-
lümlerde de eğitim-öğretimin başlama-
sı ile birlikte harita mühendisi sayısının 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde mevcut 
sayının iki katına çıkması beklenmek-
tedir. Yapılan sektör araştırmalarında 

10164Harita Bülten

Eğitim planlamasının 

doğru yapılması, istihdam 

olanaklarının tespiti ile 

birlikte iş imkanlarına göre 

bölüm ve kontenjan sayısının 

oluşturulması, öğretim 

kadrosu, teknik altyapı, ders 

programı gibi unsurların 

iyileştirilmesi gerekmektedir. 

işsizlik olgusunun artan şekilde var ol-
maya başladığı tespit edilmiştir. Henüz 
eğitime başlamayan bölümlerin de aktif 
hale gelmesi ile birlikte mezun sayısının 
artması, işsiz sayısının da artmasına ne-
den olacaktır. Özellikle Avrupa Birliği 
ülkelerinde gelişen şartlar nedeniyle 
harita mühendisliği öğrenci sayısının 
azaltıldığı ve hatta bazı bölümlerin 
kapatıldığı göz önünde bulundurul-
duğunda, Türkiye’de yeni bölümlerin 
açılıyor olması, bu durumun ise kaliteli 
ve nitelikli bir eğitim anlayışından uzak 
bir şekilde gerçekleştirilmesi ilerleyen 
zamanlarda pek çok sorunu da berabe-
rinde getirecektir. Harita mühendisliği 
öğretim üyelerinin bölüm, eğitim ve 
öğrenci ilişkilerine yönelik değerlen-
dirmelerinde de öğrencilerin meslek ile 
ilgili kaygılarına ilişkin maddi açıdan 
tatmin edici iş bulamama ve mezuniyet 

dosya

sonrası ne yapacağını bilememe kaygı-
sının olduğu tespit edilmiştir.

2017 yılında Odamızın düzenlemiş ol-
duğu Mesleki Açılımlar Kurultayı Çalış-
ma Grubu raporlarında da mesleki eği-
timden kaynaklanan sorunlardan da söz 
edilmiştir. Hem kamuda hem de özel 
sektörde çalışmaya başlayan yeni me-
zunların yeterli mesleki eğitim almadık-
ları sektörün bir sorunu olarak gündeme 
gelmiştir. Ayrıca artan mezun sayısı do-
layısıyla yeterli istihdamın olmayışı ge-
rek kamuda gerek özel sektörde çalışan-
lar açısından ücret düşüklüğü sorununu 
doğurmaktadır. Ayrıca özel sektörde 
çalışanlar açısında mezunların işçileşen 
mühendisler haline gelmeleri yani beyaz 
yakalı diye tabir edilen çalışan grubunun 
zamanla mavi yakaya dönüşmesi, fazla 
mesai yapma, fazla mesai karşılığı izin 
ya da ücret alamama, işten çıkarılma gibi 
sorunlar da ekonomik, siyasi birçok et-

kenin yanı sıra plansız eğitim program-
larının nihai bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Mesleki Açılımlar Kurultayı’nda ya-
pılan Harita/Geomatik Mühendisliği 
Eğitim-Öğretiminin SWOT Analizi so-
nuçları da harita mühendisliği eğitimi 
ile ilgili güçlü ve zayıf yanları, fırsatları 
ve tehditleri ortaya koymuştur ve çıkan 
tablo eğitim ile ilgili durumları gözler 
önüne sermektedir. 

Bu nedenle öncelikle tüm sorunların çö-
zümü ve gelecekteki olası sıkıntıların ya-
şanmaması için stratejik bir planlamanın 
yapılması önemlidir. Eğitim planlama-
sının doğru yapılması, istihdam olanak-
larının tespiti ile birlikte iş imkânlarına 
göre bölüm ve kontenjan sayısının oluş-
turulması, üniversite yerleştirmelerinde 
taban puan uygulamasının getirilmesi 
ve daha nitelikli öğrenci yetiştirilmesinin 

sağlanması için öğretim kadrosu, teknik 
altyapı, ders programı gibi unsurların 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Üniversitelerde bölüm açılırken ve kon-
tenjan sayısı belirlenirken Odamızın, 
mesleki sivil toplum örgütlerinin, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının, özel 
sektör paydaşlarının fikir, öneri ve gö-
rüşleri alınmalı ve eğitim planlamasının 
buna göre oluşturulması gerekmekte-
dir. Var olan üniversitelerdeki eğitimin 
iyileştirilmesi ile birlikte harita mühen-
disliği öğrencilerinin donanımlı birer 
mezun olması ve meslek disiplinini 
geliştirmesi de önemli bir başka husus-
tur. Farklı üniversitelerdeki bölümler 
arasındaki ciddi farklılaşmaların gide-
rilmesi; fiziki ve teknik altyapı, eğitmen 
kadrosu, laboratuvar, alet, donanım sa-
yısı gibi kriterlerin eş düzeyde olması 
yetişecek harita mühendislerinin niteli-
ğini etkileyecektir.
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gezi

Hasankeyf ve onun içinde yer aldığı vadi, 

ömrü 50 yılı geçmeyecek bir barajla yok 

edilmeye çalışılıyor. Bunun için 10 binlerce 

kişi yaşadıkları topraklardan göç etmek 

zorunda bırakılacak. 

Hasankeyf
Kültürel Katliam
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yılında Hasankeyf’i Osmanlılar’a bı-
rakmıştır. 1990 yılında Batman’ın il sta-
tüsüne kavuşmasıyla Batman’ın ilçesi 
olan Hasankeyf’te ilk yaşam mağaralar-
da sürmekteydi. 6 bine yakın mağara-
nın olduğu yerleşim yeri bu yüzdendir 
ki adını ‘’Mağaralar Şehri’’ anlamına 
gelen Arapça Hısnı Keyfa’dan almıştır. 
Süryanice’de Hesna Kepha, Arapça’da 
Hisn Kafya ve Osmanlılar’da da Hasan-
keyf olarak anılmıştır. 

Medeniyetin beşiği olarak bilinen de-
ğerli yaşam alanlarından biri olan Ha-
sankeyf, UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesi’nin 10 kriterinden 9’unu karşılasa 
da Türkiye, UNESCO’ya başvurmadığı 
için Hasankeyf Dünya Miras Listesi’n-
de hiçbir şekilde yer almadı.

Hasankeyf; Dicle Nehri’nin etek-
lerinde bulunan bir platoya 
oyulmuş, 12.000 yıllık bir antik 

kenttir. Kuzey Mezopotamya ile Ana-
dolu’nun kesişme bölgesinde, Ortaçağ 
sonuna kadar insanların saygı duydu-
ğu Dicle engelini aşarak iki bölge ara-
sındaki ticaret ve ekonomik gelişmelere 
bir geçit ve üs sağladığı bir noktada ku-
rulmuştur. Hasankeyf’in kimler tarafın-
dan kurulduğu bilinmese de Bizans, Sa-
sani, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, 
Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar’ın 
burada hâkim olduğu bilinmektedir. 
Artuklular zamanında önemli bir tica-
ri merkezi olan Hasankeyf, Moğol isti-
lasında büyük zarar görmüştür. İlçeyi 
onaran Eyyubiler ise Osmanlı-Safevi 
mücadelesinde çok yıpranmış ve 1515 
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Unesco Dünya Mirası Listesi için kül-
türel ve doğal birtakım kriterlerden 
en az birinin olması gerekiyor. 6 bine 
yakın doğal mağara ve pek çok mi-
mari yapı ile bir kültür mozaiği olan 
Hasankeyf, ne yazık ki olması gereken 
bu listede yer almıyor.  Kale, köprü, 
El-Rızk Camii, Sultan Süleyman, Koç 
ve Ulu Camileri, Küçük Saray, Büyük 
Saray, hamam ve Zeynel Bey Türbesi 
Hasankeyf’te yer alan ve yüzyıllardan 
günümüze kalan tarihi yapıların ba-
şında geliyor. Bunlardan Ulu Camii ile 
Büyük Saray, Küçük Saray, El –Rızk 
Camii, Sultan Süleyman Camii, Koç 
Camii Eyyübiler dönemine, Taş Köp-
rü Asurlular dönemine ve Zeynel Bey 
Türbesi Akkoyunlular dönemine ait 
eserler arasında yer alıyor. 

gezi

Hasankeyf, doğa ile insanın el ele işle-
yip oluşturduğu güzellikler dokusu-
dur. Kentin kurulduğu kayaların yüz 
binlerce yıllık akarsu aşındırmaları so-
nucu ortaya çıktığı tahmin edilmekte, 
milattan önceki yıllara dayanan tarihi 
ile kentin bir sığınak olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Kavurucu yaz sıcakla-
rında doğal klima etkisi olan bu serin 
yaşam alanları, yapılış biçimlerinden 
hiçbir şey kaybetmeden günümüze 
kadar geldi ve her dönemde bu çok 
fonksiyonlu özelliklerini korudu. Me-
zopotamya uygarlıkları, Dicle ve Fırat 
nehirleri boyunda gelişti. Dicle ve Fırat 
kültürlerini, bir uçtan bir uca binlerce 
yıl taşıdı. Güneyi kuzeye bağlayan Fırat 
Nehri, barajların yapımından sonra göl-
ler dizisi haline dönüştü.
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edildiği de tartışmaya açık bir mevzu. 
Medeniyetin beşiği olarak bilinen Me-
zopotamya’nın en değerli yaşam alanla-
rından biri olan Hasankeyf’teki bu kül-
türel kırım, Hasankeyfliler ve bölge için 
bir hafızanın da yok oluşu. 7 bine yakın 
nüfusa sahip tarihi kent, önümüzdeki 
aylarda tamamen boşaltılarak yıllar yılı 
yükselecek suyun altında kaybolacak. 
Kentin taşınmasının tarihi ve kültürel 
etkileri kadar sosyolojik etkilerinin de 
uzun zaman süreceği aşikâr. Yöre hal-
kının bir kısmı bunu yeni bir başlangıç 
olarak düşünse de bir kısmının bundan 
endişe duyduğu ve gelinen bu durum-
dan dolayı üzgün olduğu da biliniyor. 

Peki sizce Hasankeyf’te doğal özellik-
lerle insanın yarattığı varlıkların birlikte 
oluşturduğu doku taşınabilir mi? Her-
kesçe bilinir ki mağaralar ve kentsel do-
kular taşınmaz. Hasankeyf’in sular altın-
da bırakılması durumunda sadece tarih 
değil Dicle Nehri de yok olma tehlikesi 
yaşayacak ve Dicle Nehri’nin nehir sta-
tüsünü kaybetmesi durumunda sadece 
Hasankeyf’te yer alan 123 canlı türü yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Keban Baraj Gölü’nün 1975 yılında su 
toplamaya başlamasıyla birçok arkeolo-
jik yerleşme sular altında kaldı.  Ve sıra-
da ne yazık ki Hasankeyf var…

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında ka-
lacak olan 12.000 yıllık tarihe sahip Ha-
sankeyf’te tarihi eserler yerlerinden bir 
bir sökülerek üç kilometre uzaklıkta bu-
lunan Arkeopark’a taşındı. Siyasal gün-
demin içinde kaybolup giden kentte bu-
güne kadar Zeynelbey Türbesi, Artuklu 
Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyeleri 
yerinden taşındı. Sultan Süleyman ve 
El-Rızk Camiisi’nin taşıma işlemleri 
ise devam ediyor. Ancak bu taşıma iş-
lemlerinin ne kadar doğru yapıldığı ve 
tarihi eserlerin korunmasına ve orijinal-
liğinin bozulmamasına ne kadar dikkat 

Peki sizce Hasankeyf’te doğal 

özelliklerle insanın yarattığı 

varlıkların birlikte oluşturduğu 

doku taşınabilir mi?

Herkesçe bilinir ki mağaralar 

ve kentsel dokular taşınmaz. 

Hasankeyf’in sular altında 

bırakılması durumunda sadece 

tarih değil Dicle Nehri de yok 

olma tehlikesi yaşayacak.
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kadar eserler taşınmaya çalışılsa, doğal 
yapıların korunmaya çalışılacağı söylen-
se de Hasankeyf’te bitki türleri, hayvan 
nesilleri gibi tarihin ve kültürel geçmişin 
sular altında kalması beklenen bir son.  

Dört tarafı tarihsel ve çok zengin kül-
türel bir mirasa sahip bu topraklarda; 
zaman içerisinde eşitlikçi, barışçıl, bü-
tüncül toplumsal sistemler kurulmuş-
tur. Arkeolojik kalıntılar kazıldıkça, 
insanları azınlık-çoğunluk kategorileri-
ne sokan tabuları birer birer sorgulama 
olanaklarımız da artıyor. Fakat ne yazık 
ki biz bu miraslara sahip çıkmak yeri-
ne onları yok etmeyi tercih ediyoruz. 
Umarız ki Hasankeyf, yalnızca tarih ki-
taplarında okuyup fotoğraflarına bak-
makla yetinmek zorunda kaldığımız bir 
yer haline gelmez. Belki de Hasankeyf’e 
bir yolculuğa çıkıp veda etmek için az 
kalan bu zamanı değerlendirmenin 
vakti gelmiştir. 

Yok olmasına göz yumulmayan; doğal, 
tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir 
yerle ilgili başka bir yazımızda buluş-
mak dileğiyle…

Özellikle son zamanlarda olup biten-
ler ile birlikte bir insanlık mirası olan 
Hasankeyf dinamitlerle patlatılıyor. 
İnsanların arazilerine savaş dönemle-
rinde kullanılmak üzere çıkarılmış bir 
yasayla acele kamulaştırma adı altında 
el konuluyor. Barajın yerine konabile-
cek tüm alternatifler görmezden gelini-
yor. Hasankeyf özelinde; taşlarının pat-
latılması, pek çok parçasının taşınması 
ve doğaya yapılmak istenen durumlar 
ortada. Bütün bu gerçeklere karşın Ha-
sankeyf ve onun içinde yer aldığı vadi, 
ömrü 50 yılı geçmeyecek bir barajla yok 
edilmeye çalışılıyor. Bunun için 10 bin-
lerce kişi yaşadıkları topraklardan göç 
etmek zorunda bırakılacak. 

Sular altında kalacak Hasankeyf’i tarihi 
ve doğal güzellikleri ile hatırlamak iste-
yen pek çok insan, son zamanlarda Ha-
sankeyf’i ziyaret ederek bölge tarihinin 
en fazla turist ziyaretine imza attı. Tari-
he, kültüre ve doğal güzelliklere veda 
niteliği taşıyan bu gezilerin “Yeni Ha-
sankeyf”te de devam edip etmeyeceğini 
zaman gösterecek; ama eskinin yerini 
doldurmayacağı da bir gerçek. Her ne 

gezi



Yapay Zeka ve

Günümüz şartlarında; basit akıllı telefon uygulamalarının 

yardımıyla, insanların çevrelerindeki koşullar hakkında gerçek 

zamanlı geri bildirimi sağlanabilir. Örneğin; trafik sıkışıklığı, zirve 

saatler, kullanıcı deneyimleri, vb…  

Emre Cangür
Harita Mühendisi

Mobil Haritalama

Harita Bülteni

Yapay Zekâ kavramını;  teknolo-
jik dönüşümleri ve bir sonraki 
yenilikçi adımları, endüstrinin 

nasıl ilerleyeceğini, akıllı algoritmaları, 
veri sınıflandırmalarını ve bunlara bağlı 
akıllı analizleri sembolize eden bileşen-
ler bütünü olarak düşünebiliriz. Günü-
müzde birçok sektörde etkisini artıran 
bu kavram bizim sektörümüz için de 
olmazsa olmaz bir terim aslında.

Yapay zekâ yöntemleri ile CBS’nin has-
sas yönünü, etkili analizler ve yapay 
zekânın çözüm temelli yaklaşımıyla 
birleştiren terim; Mekânsal Yapay Zekâ 
(Geospatial AI) olarak ifade edilmekte-
dir.
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Mekânsal Yapay Zekâ, aynı zamanda 
coğrafi bir bileşene dayanan yeni bir 
makine öğrenimi formu olarak da ad-
landırılabilir.

Günümüz şartlarında; basit akıllı tele-
fon uygulamalarının yardımıyla, insan-
ların çevrelerindeki koşullar hakkında 
gerçek zamanlı geri bildirimi sağlanabi-
lir. Örneğin; trafik sıkışıklığı, zirve saat-
ler, kullanıcı deneyimleri, derecelendir-
meleri (düşük, orta veya yoğun vb.)…  
Bu veriler daha sonra harmanlanarak, 
sıralanabilir, analiz edilebilir ve bu sa-
yede veri tabanına katkıda bulunan çok 
sayıda kullanıcı sayesinde doğruluk ve 
hassasiyet arttırılabilir.

Konum bilgisinin kullanılmasına yö-
nelik bu yaklaşım, yalnızca eksik bil-
gilerin yorumlanması ile kalmayacak, 

aynı zamanda belirli coğrafi bölgeler 
için daha verimli çözümlere yardımcı 
olacaktır. Örnek olarak; kentteki hangi 
güzergâhın en fazla tıkanıklıklarla kar-
şılaşacağını veya taşıt trafiği yükünün 
dağıtılması gereken yolları veya trafik 
akışının yeniden yönlendirilmesi gibi 
bilgileri tahmin edebilir. Trafik sıkışık-
lığı evlerimizden işyerlerine ve tekrar 
eve dönüşte neredeyse her gün uğraştı-
ğımız bir problemdir. Ancak Mekânsal 
Yapay Zekâ (Geo.AI) uygulamaları, ko-
num ve CBS kullananlar da dahil olmak 
üzere çeşitli sektörlerde bulunmakta-
dır. Yolculuk paylaşımı şirketleri, lojis-
tik, tarım, ölçme ve altyapı da öne çıkan 
örneklerden bazılarıdır.

Uber, Lyft vb. yolculuk paylaşım şir-
ketleri; müşterilerden gelen geri bildi-
rimleri, otomobillerin yoğunluğunu ve 
müşteri alımı için uygun olup olmadık-
larını öğrenme amacıyla kullanabilir.

Lojistik ve tedarik zincirinde, Mekânsal 
Yapay Zekâ, ürün teslimatını kolaylaştı-
racak ve zamandan tasarruf edebilecek 
daha doğru konum bilgilerini elde ede-
bilir.

Genel olarak iş dünyasında Mekânsal 
Yapay Zeka; planlama, kaynak tahsisi 
ve karar vermeyi önemli ölçüde geliş-
tirecek, talep ve arzdaki artışı tahmin 
edecek, yüksek ve düşük marj beklenti-

teknoloji

Konum bilgisinin kullanılmasına yönelik bu yaklaşım, 
yalnızca eksik bilgilerin yorumlanması ile kalmayacak, aynı 
zamanda belirli coğrafi bölgeler için daha verimli çözümlere 
yardımcı olacaktır.

Kentteki hangi güzergâhın en 
fazla tıkanıklıklarla karşılaşa-
cağını veya taşıt trafiği yükü-
nün dağıtılması gereken yolla-
rı veya trafik akışının yeniden 
yönlendirilmesi gibi bilgileri 
tahmin edebilir. 
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haritasının oluşması hedefleniyor. Böy-
lece 3 boyutlu lazer tarayıcılar ortadan 
kaldırılırken, her araca rahatlıkla uygu-
lanabilecek olan yeni nesil harita oku-
ma sistemiyle birlikte, lazer tabanlı sis-
temlerin anlık görüntü tarama, işleme, 
doğrulama, zaman kaybı gibi durumla-
rının ortadan kaldırılması hedefleniyor. 
Ayrıca sistemin düz yoldaki en yüksek 
hata payının şu anda yaklaşık 5 santi-
metre olduğu belirtiliyor.

Yeni nesil harita okuma sistemi konu-
sunda geliştiriciler, sistemin işleyişi 
konusunda kusursuza yakın olduğunu 
vurguluyor. Yüksek yanılma payı ola-
sılığı var gibi görünse de aynı sistemi 
kullanan araçların topladıkları verile-
rin artması ile bu olasılığın neredeyse 
tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Konumlandırma bilgisinin analiz edil-
diği her yerde bizler de bu işin mutfa-
ğında olmaya devam edeceğiz elbette.

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle 
bol teknolojili, bilimli günler.

teknoloji
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lerini belirleyecek, tedarik zinciri verim-
liliğini arttıracak ve çeşitli sektörlerdeki 
hizmet sunumunu optimize edecektir.

Bugüne baktığımızda ise otonom sürüş 
üzerine birçok dünya markası otomobil 
ve yazılım şirketi son yıllarda büyük 
adımlar atmaya devam ediyor. 

Şu anki güncel durumda otonom sü-
rüşe sahip olan araçlar için geliştirilen 
yeni harita sistemi ile GPS sisteminden 
doğru gelen verilerle aracın ön kısmın-
da yer alan kamera sistemindeki verile-
ri harmanlayan yapay bir zekâ sistemi 
geliştirilmiş vaziyette. Ancak bunu bir 
adım öteye taşıyacak çalışmalar hız kes-
miyor. 

Geliştiriciler yeni çalışmaları kapsa-
mında, yapay zekâ ile otonom sürüşü 
daha basite indirmeyi hedefliyor. GPS 
sisteminden gelen verilerle arabanın 
ön kısmındaki kameralardan gelen ve-
rilerin data merkezinde toplanarak, 
burada birleştirilip doğrulanarak yük-
sek hassasiyete sahip yeni nesil dünya 

Uber, Lyft vb. yolculuk paylaşım 

şirketleri; müşterilerden gelen 

geri bildirimleri, otomobillerin 

yoğunluğunu ve müşteri alımı 

için uygun olup olmadıklarını 

öğrenme amacıyla kullanabilir.

DUYURU

Odamızca verilen Oda Sicil Kayıt Belgesi,
Büro ve Şirketlerin Tescil Belgesi ve Tescil Yenileme Belgesi günün gerekleri doğrultusunda tasarımı ve işleviyle yenilendi.

Odamızı ve mesleğimizi daha iyi anlatabilmek amacıyla, kurumsal kimliğimizi yansıtan öğelerimizi
2018`den bu yana yenilemeye başladık ve kurumsal kimliğimizin en önemli unsurlarından olan

üye ve büro/şirket matbu belgelerimizi de yenilendik.

1 Ocak 2019 tarihinden i�baren yenilenerek kullanılmaya başlanılan belgeler ile
bilgilerinizin güvence al�na alınması da sağlanmış�r.  Yeni belgeler üzerinde yer alan karekod ile mobil telefonların kamerası üzerinden

doğrulama yapılabilmekte, hologram ile kopyalanmaya ve tahrifata karşı korunmaktadır.

Yeni Yılda Güvenlikli Yeni Belgeler
Karekodlu, Hologramlı ve Metalik Baskılı



Nereden Baktığınıza Göre Değişir

öncesinde kuzey; soğuk, karanlığın gel-
diği yer olarak görüldüğü için haritalar 
kuzeye yönlendirilmemişti. Bunun ya-
nında batı da güneşin battığı yer oldu-
ğu için yukarıda olması pek mümkün 
sayılmazdı. 

Tüm bunlara rağmen kafa karıştırı-
cı bir şekilde tarihte Çinlilerin kuzeyi 
yukarıda gösteren haritalar yaptıkları 
bilinmektedir. O dönemde pusulayı bil-
melerine rağmen haritayı kuzeye göre 
yapmalarının nedeni bu değildi. Aksine 
ilk Çin pusulaları güneyi gösteriyor-
du. Çin kültüründe imparator ülkenin 
kuzeyinde yaşar ve halkı onu kuzeye 
doğru bakarak görür ve itaat ederdi. 
Bu nedenle o dönemde Çin’de yapılan 
haritalar da imparatorun yaşadığı ve 

Kuzey Algısı

Herhangi bir referans noktası 

olmayan uzay boşluğunda

Kuzey Kutbu’nun yukarıda 

görülmesi

size de biraz tuhaf gelmiyor 

mu?

Belki de bu makale, Dünya’ya 

farklı bir açıdan

ve farklı bir gözle bakmamızı 

sağlayabilir.

İsmail Sayar 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Harita Bülteni

Issız bir yerde kaybolduğumuzu dü-
şünelim ve elimizde bir harita var. 
İlk yapacağımız iş haritayı kuzeye 

yönlendirip bulunduğumuz yerin ko-
numunu tespit etmeye çalışmak olacak. 
Haritanın yönü kuzeye göre hazırlan-
mış olduğundan üzerindeki tüm kar-
tografik gösterimler ve yazılar da ra-
hatça okunup anlaşılabilir olacak. Peki, 
hiç düşündünüz mü kullandığımız 
tüm haritalarda neden yukarıyı kuzey 
olarak kabulleniriz? Biraz daha geniş 
bir perspektiften bakalım: Dünya’nın 
uzaydan çekilen tüm fotoğraflarında 
ya da bir bilimkurgu filminde, uzay 
gemisinden baktığımızda Kuzey Kut-
bu’nu yukarıda görürüz. Dünyada ka-
bul gören genel yargı Kuzey Kutbu’nun 
Dünya’mızın çatısı olduğu yönünde. 
Herhangi bir referans noktası olmayan 
uzay boşluğunda Kuzey Kutbu’nun 
yukarıda görülmesi size de biraz tuhaf 
gelmiyor mu? 

Dünya’da nerede olduğumuzu anlamak 
temel bir hayatta kalma becerisidir. İn-
sanoğlu tarih boyunca nerede olduğu-
nu ve çevresinde neler olduğunu merak 
etmiş ve bunu başkalarıyla da paylaşma 
ihtiyacı hissetmiştir. Bu amaçla insa-
noğlu yaklaşık 14.000 yıl öncesinde ma-
ğara duvarlarına bulundukları yerleri 
gösterir şekiller çizmiştir. Daha sonra 
taş tabletler, papirüs, kâğıt ve bilgisayar 
ekranı benzer amaçlarla kullanılmıştır. 
Mağara duvarlarına çizilen ilk harita-
lardan, Babillerin kil tabletlerindeki 
haritalara kadar ortak bir kabul nok-
tası bulunmuyordu. Geçmişi bu kadar 
eskiye dayanan haritacılık tarihinde, 
kuzeyin yukarıda gösterilmesi yalnızca 
birkaç yüzyıl öncesine dayanıyor. Daha 
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1569 yılında Mercator’un 
hazırladığı Dünya Haritası 

kuzeyi esas alan harita 
açısından bir dönüm 

noktasıydı. Dünya’nın 
küreselliğini de haritada 

ilk hesaba katan Mercator 
olmuştu.

Tüm bunların yanında psikolojik açı-
dan da kuzeyin yukarıda olması fikri 
insan algılarını farklı yönlendirebil-
mekte.  Çoğu insan kuzeyi yukarı, 
güneyi aşağı olarak algılıyor. Psiko-
loglar; insanların bilinç dışı olarak 
olumluluk içeren kelimeleri olumsuz-
lara kıyasla uzayda daha yukarıda al-
gıladıklarını söylemekteler.

Bazı bilim adamları güneyi yukarda 
gösteren harita girişimlerini destekle-
mekte ve insanların algılarının bu şe-
kilde etkilenebileceğini düşünmekteler. 
Bunun yanında Dünya’da keşfedilecek 
pek bir şey kalmamış olsa dahi güneyi 
yukarıda olan bir harita sahip olduğu-
muz Dünya’ya farklı bir açıdan ve farklı 
bir gözle bakmamızı sağlayabilir...

halkının ona doğru yöneldiği yön olan 
kuzeye yönlendirilerek yapılmıştı. As-
lında temel neden buydu.

Eski çağlarda yaşayan her kültürün yö-
neldiği değerler ve kutsal kabul ettiği ol-
gular farklı yönlerde olduğu için harita-
lar da farklı yönlere göre hazırlanıyordu. 
Antik Mısır’da hazırlanan haritalarda 
yukarısı doğuydu, Güneş’in doğduğu 
yer olduğu için. İlk İslami haritalar ise 
Müslümanların kutsal kabul ettiği yön 
olan güneyi yukarda gösteriyordu. Hris-
tiyanların haritalarında ise Kudüs mer-
kez olmak üzere Cennet Bahçesi doğuda 
olduğundan doğu yukardaydı.

Peki ne oldu da günümüzde yapılan ha-
ritalar hazırlanırken kuzey hep yukarısı 

olarak kabul gördü? Bunu çoğunlukla 
Kuzey Yıldızı’na göre yönünü belirle-
yen Colombus ve Magellan’a dayandır-
ma eğilimi ağır bassa da 1569 yılında 
Mercator’un hazırladığı Dünya Harita-
sı kuzeyi esas alan harita açısından bir 
dönüm noktasıydı. Dünya’nın küresel-
liğini de haritada ilk hesaba katan Mer-
cator olmuştu. Bunun nedeni belki de 
keşiflerin çoğunu Avrupalıların yapıyor 
olması ve Kuzey yarım kürede çok daha 
fazla kara parçası ve insan olmasıydı. 
Nedeni her ne olursa olsun üretilen 
haritalarda kuzeyi haritanın üstünde 
tutma fikri yerleşmiş oldu. 1973’de NA-
SA’nın uzaydan çektiği bir fotoğrafta, 
güney yukardaydı. Ancak NASA kafa 
karıştırıcı olmaması için fotoğrafı dü-
zeltip servis etti. 

özgür bilim
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kültür sanat

Yeşilçam’ın emekçilerinden biridir kısacası İhsan Yüce; ama öyle 

laf olsun diye emekçi denenlerden değil. Emeğin ne olduğunu 

bilerek yaşayan ve ilmek ilmek işleyen biridir. Belki de kırık dişleri, 

yapımcıların itirazlarının değil de parasızlığın neticesidir.

İhsan Yüce’nin Anlatmayı Sevmediği Yönleri

Şair, Senarist, Oyuncu, Heykeltıraş

79 Harita Bülten

Sinema; oyuncusu, senaristi, yönetmeni, kamera önü-kamera arkası tüm çalışan-
ları ile bir bütündür. Oysa biz, görünen kısmı ile yani oyuncuları ile hatırlarız 
çoğu zaman, özellikle de başrol oyuncuları ile. Halbuki pek çok filmde gördü-

ğümüz, küçücük rollerde devleşen çok fazla oyuncu vardır, hayranlıkla izlediğimiz 
filmlerin fikir babası senaristler vardır; ama isimlerini hatırlamayız. “Hani şu filmdeki 
baba vardı ya hatırladın mı?”, “Aaa o filmin senaristi o muymuş?” diye anımsamaya 
çalışır, bazen de şaşırırız. 



Harita Bülteni

Küçük beyli, küçük hanımlı filmlerin 
konak çalışanları, esas oğlanların daya-
ğını yiyen kabadayı fedaileri, mahalle-
nin meraklı teyzeleri, absürt film diye 
nitelendirilen kahkahalarla izlediğimiz 
onca filmin, kâh ağlatıp kâh güldüren 
onca yapımın senaristleri “Yeşilçam 
Emekçileri” dediğimiz bu insanlardır. 

Natuk Baytan ismi bir anlam ifade et-
mez bilmeyenler için; ama Battal Gazi, 
Kara Murat serilerinin; Üç Kağıtçı, Tar-
zan Rıfkı, Korkusuz Korkak gibi absürt 
film örneklerinin senaristi, yönetmeni-
dir. Çoğu filminde küçük de olsa rol de 
almıştır. 

Karbonat Erol, Gardırop Fuat denildi-
ğinde kimin kast edildiği anlaşılır; ama 
adının Ünal Gürel olduğu pek bilinmez. 
Her filmde dayak yiyen o adamların Ya-
digar Ejder, Süheyl Eğriboz olduğu; iyi 
yürekli o amcanın Nubar Terziyan, zen-
gin konaklarının o neşeli çalışanın Sami 
Hazinses olduğu hatırlanmaz. 

Biz; esas oğlanla esas kızın aşkını izle-
yip, yüzümüzde tebessüm oluşturup 
aslında yaşayamadığımız, yaşadığımız, 
yaşamaya ümit ettiğimiz hayatları özet-
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leyen filmleri seyrederken o filmlerin 
başrol dışındaki oyuncularının isimle-
rine, senaristine, yönetmenine dikkat 
etmezken kendi halinde yol almaya de-
vam eder emekçiler. 

O saklı kalmış emekçilerden biri de İh-
san Yüce’dir. Düzenbaz köy ağası, baş-
lık parası uğruna kızını satılığa çıkaran 
baba, bazen akıl hocası, bazen ayyaş bir 
evlilik meraklısı, bazen de çok sevilen 
o filmlerin bilinmeyen senaristi olarak 
karşımıza çıkar. Oysa ne yalnızca oyun-
cudur ne yalnızca senarist. Sinemanın 
yanı sıra tiyatro da vardır hayatında, 
resim de heykel de şiir de. 

Ön planda olmayı, kendi reklamını 
yapmayı düşünmez hiçbir zaman. Ti-
yatro ile başlayan sanat macerasında 
mütevazı olmayı hiçbir zaman bırak-
maz. Şiir yazar; ama şairlere saygısızlık 
olmasın diye şiirlerini açığa çıkarmaz. 
Halbuki ne kadar güzel şiir yazdığı-
nın bilinen örneği “Ekmek, Şarap, Sen 
ve Ben”dir. Mazlum Çimen’in müziği 
eşliğinde Mümtaz Sevinç’in sesinden 
dinleyip hayran kaldığımız bu şiirin şa-
irinin Aristo’nun hocası olan, Gogen’e 
kahreden, Platon’a içlenen İhsan Yüce 

olduğunu öğrendiğimizde bir şaşkınlık 
yaşarız. Resme meraklı olduğunu, hey-
keltıraşlık yaptığını yakın çevresi dışın-
da kimselerle paylaşmaz. 

En çok emek verdiği, en çok vakit ayır-
dığı sinema ile akıllarda kalmayı ister. 
Rivayete göre kırık dişlerini, yapım-
cıların “İnandırıcılığını kaybedersin.” 
itirazları üzerine yaptırmayacak kadar 
ciddiye alır işini. Yüzün üzerinde film-
de rol alır; karakter oyuncusu olmanın 
hakkını vererek.

Kötü adamı oynamasına rağmen seve-
bildiğimiz biridir o, göründüğü sahne-
lerde kızgınlıkla karışık bir tebessüm 
yaratır yüzlerde. Paragöz kız babası 
olur, kim daha zenginse onunla evlen-
dirmek ister kızlarını; düzenin adamı 
olan köy ağası, muhtar olur, mazlumu 
ezen tarafta yer alır. 

Halbuki zalimlere en çok karşı çıkan-
lardan biridir. Sosyalist-eşitlikten yana 
olan dünya görüşünü yazdığı senaryo-
larda sıklıkla hissettirir. Düzene karşı 
gelmeyi, başlık parasının zorluğunu, 
ağalık zulmünü en iyi anlatan filmler-
den olan Kibar Feyzo’nun senaristidir. 
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1950 yapımı Akira Kurosawa’nın 
Rashamon filminden esinlendiği belli 
olan Kibar Feyzo’da hiçbir repliğin öy-
lesine yazılmadığı, alelade gibi duran 
sözlerin aslında çok şey anlattığı sonra-
dan anlaşılır. “Ula şurda 141-142 başsı-
nız, vallaha sataram köyü haa!” diye ba-
ğırsa da köyün ağası, aslında o dönem 
çoğu aydın ve sanatçının hapse girme-
sine neden olan Ceza Kanunu’nun 141. 
ve 142. maddelerine gönderme vardır. 
Faşo diyebilen, grev, sendika diyebilen, 
“İşçiler kardeş, patron kalleş.” diyebi-
len bir filmdir ve belki de bundan 1978 
yapımı olan bu film, 80li yılların sonu-
na kadar yasaklılar listesinde yer alır. 
Filmin başından beri seyirciyi hâkimin 
yerine koyar ve son sahnede “Suç kim-
de?” diye sorarak, aslında cevabı hâki-
me değil bizlerin vicdanına bırakır.

Kibar Feyzo’nun yanı sıra Şark Bülbü-
lü, Davaro, İnatçı gibi pek çok filmin 
de senaristidir; düzeni, ağalığı, kan 
davasını işlemeyi bırakmaz. Bunların 
haricinde seks filmlerinin senaristliğini 
de yapar, arabesk temalı filmlerin de; 
çünkü dönemin koşulları başka yol bı-
rakmaz. 70li yıllar Türk sineması salon 
filmlerinin, aile komedilerinin yanı sıra 

toplumsal sorunlara değinen yapımlara 
da yer verir. Ancak ülkenin içinde bu-
lunduğu siyasi atmosfer, ticari kaygılar 
gibi nedenlerle bu dönemde önce seks 
filmleri furyası baş gösterir ve 12 Eylül 
darbesine kadar devam eder. 70li yıl-
larda yavaş yavaş boy göstermeye baş-
layan arabesk filmleri furyası ise darbe 
sonrası daha da artar; çünkü siyasetten 
uzak olan her şeyin ön planda olduğu 
bir döneme girilmiştir. Bu şartlar içeri-
sinde dönemin başka getirisinin olma-
ması nedeniyle İhsan Yüce de bu tarz 
filmlerin senaryolarına imza atar; ama 
mecburiyetlerin bir tarafında kendi ha-
yat görüşü, toplumsal-muhalif çizgisi 
her daim durur. 

Yönetmenlik yaptığı filmler de olur si-
nema serüveni boyunca; sinemanın her 
köşesine dokunur elinin yettiğince. Kısa 
süren tiyatro oyunculuğundan sonra si-
nemada usul usul yer edinir oyunculu-
ğu ve İşte Hayat filmi (1976) ile “En iyi 
yardımcı erkek oyuncu”, Derya Gülü 
filmi (1981) ile de “En iyi erkek oyuncu” 
ödülünü alır Antalya Film Şenliği’nde. 

1991 yılında kalp krizi sebebiyle hayata 
veda eder. Yaşamı hep sıkıntı içerisinde 

geçer, yaptığı pek çok işe rağmen ölü-
müne kadar kirada oturur ve “Para ka-
zanılacak başka işiniz olsun, sinemayı 
hobi olarak yapın.” dediği bilinir. Kim 
bilir belki de kırık dişleri, yapımcıların 
itirazlarının değil de parasızlığın neti-
cesidir. 

Yeşilçam’ın geride kalan emekçilerin-
den biridir kısacası İhsan Yüce; ama 
öyle laf olsun diye emekçi denenlerden 
değil. Gerçekten de hayat görüşü ile 
yazdıkları ile, maddi olarak sıkıntı ile 
geçtiği bilinen hayatı ile emeğin ne ol-
duğunu bilerek yaşayan ve ilmek ilmek 
işleyen biridir. 

O isimsiz karakterlere can veren; ama 
sinemaya büyük isimli birçok karak-
ter kazandıran adamın, Can Yücel’in 
mezarına gidemeyip “İnsan arkadaşını 
gömer mi?” dediği dostunun, Mazlum 
Çimen’in baba dediği şairin, Timur’ken 
Beyazıt’ı yenip Aristo’nun hocası olma-
ya karar kılan, Platon’a geçmişi kınalı 
bu dünyanın kaç bucak olduğunu anla-
tan bilgenin isminin ve emeğinin bilin-
mesi gerekir ki İhsan Yüce denildiğinde 
“kız babası” tabirinin ötesinde anlamlar 
var olabilsin. 
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Bir garip Abdal çocuğu olarak başlayan yaşam öyküsü, bir garip 

halk sanatçısı olarak son bulur; ama o garip yaşam öyküsünün 

izleri çalınan her sazın tellerinde, söylenen her türkünün sözlerinde 

can bulmaya devam eder. 

Bir Garip Neşet Ertaş

Gönlümüz Hep Seni Arıyor

dinlemez ve evlenir; ama araları bu olay-
dan ötürü bozulur. Baba-oğul en iyi bil-
dikleri yöntemle, türküler yakarak bir-
birlerine seslenir. “Küsmedim Neşetim 
kahrettim sana/aslı bozuk alma dedim 
evladım” diyen babasına “Her hata suç 
bende Leyla’dan değil/aslı bozuk deme 
gel şu insana” diye cevap verir. Leyla 
ile ayrılan Neşet Ertaş, “Kendim Ettim 
Kendim Buldum” diyerek öz eleştirisi-
ni de yapar. Bu ayrılıktan sonra yaktığı 
türkülerle gönüllere dokunmaya de-
vam eder; ama TRT’nin kendi tarzında 
çalmasına izin vermemesi üzerine TRT 
ile yollarını ayırır. Konserlere, turnelere 
devam etse de fazla alkol ve sigaranın 
etkisiyle parmakları felç olur. Tedavi için 
gittiği Almanya’ya yerleşir ve iyileştik-
ten sonra Almanya’da saz dersleri ver-
meye, Türk düğünlerinde sahne almaya 
devam eder. Türkiye’de de türküleri pek 
çok kişi tarafından okunur; ama çoğu ya 
Neşet Ertaş’ın adını anmaz ya da Neşet 
Ertaş’tan rahmetli diye bahseder. 

Hakkında çıkan öldü haberlerinin yanı 
sıra Türkiye’den de gelen ısrarların üze-
rine 2000li yıllarda Harbiye’de verdiği 
açık hava konseri ile yurda dönüş yapar. 
Hep bir ağızdan türkülerini söyleyen 
kitlelerle mahcubiyet içerisinde, mü-
tevazi bir şekilde buluşur. Ceketini 
çıkarmak için dahi dinleyicilerin-
den izin isteyen, türküleri ile 
gönüllerine dokunmaya 
çalıştığı herkese “Gö-
nüllerinizin hizmatçısı, 
ayaklarınızın turabı 
olayım.” diyen Ne-
şet Ertaş sevenlerinin 
dertlerinin ortağı da 
olmaya çalışır. Üc-
retsiz verdiği halk 
konserleri ile her yere, 
her gönle dokunmaya 
çabalar. İhtiyacı olan-
larla, ev kuranlarla, 

Tek geçim kaynakları düğünlerde, 
sünnetlerde saz çalmak olan Ab-
dallık geleneği; en çok Kırşehir, 

Keskin yörelerinde görülür. Hacı Taşan, 
Muharrem Ertaş gibi ustalar sayesinde 
daha fazla duyulmaya başlanan Ab-
dallık; halen yaşatılmaya devam 
edilse de son temsilcisi 
olarak görülen Neşet 
Ertaş’ın vefatı ile bü-
yük bir yara alır. 

Neşet Ertaş, babası 
Muharrem Usta’nın 
yanında başlar; zil, ke-
man çalıp sazın tellerine 
vurmaya. Çocuk yaşta 
başlayan müzik yolculuğu 
zorlukları da görür, zirveyi 
de; vefasızlığı da yaşatır bu 
serüven Neşet Ertaş’a, gur-
beti, hasreti de.

Sayısını kendisinin de bilme-
diği yüzlerce türkü yakar bu 
yolculukta; ama hiçbirinde adı geçmez, 
“Garip” mahlasını seçmiştir kendine ve 
garipliğin ne olduğunu doğumdan ölü-
müne dek her zaman hisseder. 

Yoksul, zorluklarla geçinmeye çalışan, 
kökeni Horasan’a dayanan, göçebe top-
luluklardır Abdallar. Yazları düğünlerde 
çalmak dışında başka iş tutmayı bilme-
yen bu insanlar, konar-göçer bir şekilde 
düğünlerden düğünlere gidip ekmek 
parası kazanmaya çalışır. Neşet Ertaş 
da bu koşullar içerisinde 1938 yılında 
Kırşehir’in Kırtıllar Köyü’nde dünyaya 
gelir. Küçük yaşta annesini kaybetme-
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nin acısıyla tanışır, babası Muharrem 
Ertaş’la birlikte köy köy gezerken bir 
taraftan da babasına çıraklık yapmaya 
başlar. Sevdalanır; ama çalgıcı olduğu 
için kızın babası evlenmelerini istemez. 

Sazıyla, sözüyle sivrilmeye 
başladıkça diğer çalgıcıla-
rın kıskançlığı ile karşılaşır, 
yolu İstanbul’a, Ankara’ya 
uzanır. Yani garibanlığı 
sürekli peşindedir. 

Parasız, elinde bir tek 
sazı ile gittiği İstan-
bul’da aç, sefil geçirdi-
ği günlerin ardından 
ilk plağını çıkarır, 
pavyonlarda çal-
maya başlar. En 
azından kalacak 
bir yeri, karnını 
doyuracak para-
sı olur, ama yine 

de garip hisseder kendini; 
çünkü koca şehirde yapayalnızdır. İs-
tanbul’da geçen birkaç yılın ardından 
dayanamaz ve baba ocağına geri döner, 
oradan da yolu Ankara’ya uzanır. TRT 
Ankara Radyosu’nda “Kırşehir’den Ma-
halli Sanatçı” olarak çalmaya başlar, An-
kara pavyonlarında sahne alır, plak çı-
karmaya devam eder. Köy düğünlerinde 
çalan birinden tüm Türkiye’de turneler 
veren birine dönüşür; ama yine gariptir. 

Türkülerinin ana kahramanı, meşhur 
Leylası ile tanışır, evlenmeye niyetlenir; 
ama babası Muharrem Ertaş’ın bu evlili-
ğe rızası yoktur. Babadan ziyade ustası, 
arkadaşı gibi görse de Muharrem Ertaş’ı 
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göçebe abdallarla cebindekini, yüreğin-
dekini paylaşmaya devam eder. 25 Eylül 
2012’de İzmir’de prostat kanseri nede-
niyle tedavi gördüğü hastanede hayata 
veda eden Neşet Ertaş, geride yüzlerce 
türkü bırakır. 

O; boran olmuş gönül dağından ah ya-
lan dünya diye sitem ederken yazını 
kışa çevirene yine de ahirim sensin diye 
seslenecek kadar sevdasının arkasın-
dadır. Ellerden sakındığı mühür göz-
lüsüne, başkasına gelin olan Zahide’ye, 
gözleri derde çare Leyla’sına niye çattın 
kaşlarını diye sorarken yeri geldiğinde 
hapishanelere doğmayan güneşi, yeri 
gediğinde böyle gelip geçen her yolcuyu 
anlatır türkülerinde. Kâh “hata benim, 
günah benim...” diyerek dertlenir, kâh 
“yalandan hastalan gel” diyecek kadar 

neşelenir. “Kadınlar insandır, biz insan 
oğlu.” diyerek kadınları yücelten, “zen-
gin isen ya bey derler ya paşa/ fukaray-
san ya abdal derler ya cingan haşa” diye-
rek eşitliği savunan bir insan dostudur. 

O; neşeyi, derdi, aşkı bir arada harman-
layan, hümanizmi türkülerinde vurgu-
layan, özünü, sözünü unutmadan ba-
basından aldıklarının üstüne fazlasını 
koymaya çalışan bir “Garip”tir. “Halkın 
sanatçısıyım.” diyerek devlet sanatçılı-
ğı unvanını reddeden, hayatta 
olduğu dönemde Unesco ta-
rafından “Ulusal yaşayan 
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insan hazinesi” olarak kabul edilen, Ya-
şar Kemal’in tabiri ile “Bozkırın Tezene-
si”dir. 

Bir garip Abdal çocuğu olarak başlayan 
yaşam öyküsü, bir garip halk sanatçı-
sı olarak son bulur; ama o garip yaşam 
öyküsünün izleri çalınan her sazın telle-
rinde, söylenen her türkünün sözlerinde 
can bulmaya devam eder. 
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hkmo haberler

  Bazı belediyelerin, belediye sınırla-
rı içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık 
ve mühendislik proje müelliflerinin ka-
yıtlarını tutmasına ve kayıt karşılığı ücret 
almasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle 
açılan davalar sonucu, dava konusu iş-
lemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçe-
siyle iptallerine karar verilmiş, kararların 
bazıları Danıştay’ca onanmıştır.

Söz konusu yargı kararlarında, 6235 sayılı 
Kanun uyarınca Türkiye`de mühendislik 
ve mimarlık meslekleri mensuplarının, 
ilgili meslek odasına kayıt ve büro tescil-
lerini yaptırmak zorunda oldukları, proje 
müellifleri ile fenni mesullerin kayıt ve 
sicillerinin belediyelerce tutulabileceğine 
ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı 
belirtilerek, mühendislik ve mimarlık pro-
je müellifleri ve fenni mesullerin kayıtları-
nın tutulmasına ve kayıt ücreti alınmasına 
ilişkin belediye işlemlerinin hukuka aykı-
rı olduğu vurgulanmıştır.

Müellif kaydı yapma/yenileme ve kayıt 
ücreti alınmasına ilişkin belediye başkan-
lığı işlemlerinin hukuka aykırılığı yargı 
kararlarıyla saptanmış bulunduğundan, 
benzer uygulamalarla karşılaşan, benzer 
uygulamalardan haberdar olan üyeleri-
mizin konuyu hukuki nitelikte belgelerle 
ve ivedi olarak Odamıza bildirmeleri ha-
linde Odamızca gerekli idari ve yargısal 
girişimlerde bulunulacak ve süreç hak-
kında üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Değerli üyelerimize önemle ve saygıyla 
duyurulur.

 Anayasa Mahkemesi, 04.11.1983 
tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
nu`na 20.08.2016 tarihli ve 6445 sayılı Ka-
nun`un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. 
maddenin iptaline karar vermiştir. Ana-
yasa Mahkemesi`nin, imar uygulaması 
sonucu kamu hizmetine tahsis edilen      
taşınmazlara getirilen kısıtlamaların, ye-
niden başlamasına yol açan itiraz konusu 
kurala ilişkin basın duyurusuna http://

www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=16773&tipi=2&sube=0#.W6O-
ku1R_LIU  adresinden ulaşabilirsiniz.

• “Otopark Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 
Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlandı.

Yönetmeliğin 6‘ncı maddesinin dördün-
cü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 
tesis alanları hariç,” ibaresi “Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarında-
ki projeler için düzenleme ve onaylar Millî 
Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şek-
linde ve aynı Yönetmeliğin 16‘ncı madde-
sinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” 
şeklinde değiştirilmiştir. İlgili Resmî Ga-
zete sayfası için http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.res-
migazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531.
htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2018/05/20180531.htm

• Bakanlıklararası Harita İşleri-
ni Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BHİKPK) Yönetmelikler Komisyonu ta-
rafından uzun yıllar üzerinde çalışılan, 
yeni mesleki gelişmelere yönelik içeri-
ğinde yapılan değişikliklerle güncellenen 
“Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)” 26 
Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı (Mü-
kerrer) Resmî Gazete`de yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. İlgili Resmî Gazete say-
fası için http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2018/06/20180626M1-13.pdf

Birçok aşamasında Odamızın da önemli 
katkılar sunduğu, kamu kurum ve ku-
ruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün 
ihtiyaç duydukları ve farklı nitelikteki 
birçok proje için temel girdi olan büyük 
ölçekli harita ve harita bilgilerinin üre-
timine ilişkin usul ve esasları belirleyen 
Yönetmelik için Odamız tarafından “Açık-
lamalı ve Örneklemeli” yönetmelik basım 
süreci ile “Meslek İçi Eğitim” programı 

hazırlıkları başlatılmış olup, en kısa süre-
de üyelerimize duyurulacaktır. 

• 7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sa-
yılı Resmi Gazete‘de “Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
yayınlandı. İlgili Resmî Gazete sayfası 
için http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2018/07/20180707-12.htm

• 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ge-
çici 16. Maddesi Uyarınca Verilecek Hiz-
metler Hakkında 2018/1 Sayılı Genelge-
miz yayımlandı. Genelgeye ulaşmak için 
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=16916&tipi=2&sube=0#.
W6OmQVR_LIU

• 27 Temmuz 2018 tarihli ve 30942 
sayılı Resmî Gazete`de “Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

İlgili Resmî Gazete sayfası  için 
http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2018/07/20180728-2.htm

 Bilindiği üzere; 6235 sayılı Ka-
nun`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.

2018 yılı ve öncesi biriken aidat borcunu-
zu, 2019 yılına yönelik yapılacak artıştan 
etkilenmemek için en geç 31 Aralık 2018 
gününe kadar ödemenizi önemle hatır-
latırız.  Bununla ilgili işlemler için Oda 
birimlerimiz ile (Genel Merkez, Şubeler 
ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler) irtibata 
geçebilirsiniz.Not: Emekli, 65 yaş üstü ve 
faal olmayan üyelerimiz ile son bir yıldır 
işsiz olup bu durumlarını belgelendiren 
üyelerimizin bu dönemlerine yönelik 
aidat muafiyeti vardır.
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Saim Bey’lere, Cengiz’lere Haber Salın!

Mühendislik meslekleri 

sadece savaş ve sanayi 

teknolojileri üreten, yalnızca 

üst gelir grubuna hizmet eden, 

kamu yararı gözetmeyen, 

doğaya ve topluma karşı 

sorumluluklarından 

arındırılmış bir hale 

getirilirken mühendisler ise 

bunlara karşı duramaması 

için örgütsüzleştirilmeye 

çalışılıyor. 

Mühendislik mesleği; kamu ya-
rarını gözetmek, insanlığın sı-
nırsız ihtiyaçlarını karşılamak 

ve dünyanın sınırlı kaynaklarının ve-
rimli kullanılması amaçlayarak bilim ve 
teknoloji üretirken sermaye tarafından 
yeniden tanımlanarak, mühendislerin 
basit birer teknik uygulayıcı olduğu da-
yatmasıyla karşı karşıya kaldı.

Adil bir dünya düzeninin hayalinin ye-
rini; her şeyin alınıp satıldığı, emeğe ve 
insan hayatına üç kuruş kıymet biçilen 
bir yaşam aldı. Bedensel emeğin üretti-
ği katma değerin; kapitalizmin ihtiyaç-
larını karşılayamadığı günlerden beri, 
bilgi sermaye için tam bir meta haline 
geldi ve bilgiyi üreten, işleyen, yöneten 
ve topluma sunan insanlar olan mühen-
disler, sermayenin hedefinde ve mer-
kezinde oldular. İşverenler bu bilginin 
kendi sermaye birikimleri için kulla-
nılmasını sağlarken, bunun beraberin-
de üniversiteler sadece yetişmiş teknik 
eleman üretmekle görevli birer mekân 
haline getirildi. Sistem böylece üniver-
siteden başlayarak yetiştirdiği nitelikli 
teknik elemanlarını sermayeye hediye 
ederek işlevini sürdürdü.

Günümüzde gerek sosyal-kültürel an-
lamda gerekse bilimsel anlamda gerçek 
bir üniversite kavramının içi doldurul-
madan tamamlanan üniversite eğitimi 
sonrası; yeterli teknik bilgiyi, donanımı 
ve sosyal yetileri edinemeyen mühen-
disler, mezun olduktan sonra vahşi ça-
lışma yaşamında büyük zorluklar çek-
mekte, yalnız olmaya zorlanmakta ve 
beyaz yakadan mavi yakaya doğru yer 
değiştirmektedirler. 

Mezuniyet sonrası iş hayatına atılan 
mühendisler örgütsüz bir şekilde ve gi-
derek yalnızlaşarak sistemin içerisinde 
yer edinmeye çalışırken; kentsel yaşam 
alanları kentsel dönüşüm adı altında 

rantsal dönüşüme kurban edilmekte, 
şehirleştirme adı altında yoksullar şe-
hirlerin dışına itilmekte, derelerimiz 
enerji ihtiyacı bahanesiyle talan edil-
mekte, orman arazileri satışa çıkarılarak 
ya da mega projelere kurban edilerek 
yok edilmekte, enerji ihtiyacı gerek-
çesiyle nükleer santraller yapılmak is-
tenmekte, sadece halka ait olan kıyılar 
imara açılarak birilerine tahsis edilmek-
te, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynak-
ları altın tepsilerle peşkeş çekilmekte ve 
bu süreçlerin tamamında mühendislik 
meslekleri bilfiil yer almaktadır.

Mühendislik meslekleri sadece savaş ve 
sanayi teknolojileri üreten, yalnızca üst 

HKMO Öğrenci Birliği

Toplumcu Mühendisler Geliyor
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geleceğin sesi

gelir grubuna hizmet eden, kamu yararı 
gözetmeyen, doğaya ve topluma kar-
şı sorumluluklarından arındırılmış bir 
hale getirilmeye; mühendisler ise bun-
ların karşısında duramaması için örgüt-
süzleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Tüm bu sebepler göz önüne alındığın-
da toplumcu mühendis olmanın önemi 
daha derinden anlaşılmaktadır. Top-
lumcu mühendisler hem teknik ele-
manların güvencesiz, düşük ücretli ve 
olumsuz çalışma koşullarına çözümler 
üretmeyi hem de mesleki bilgi ve yete-
neğini halka karşı duran sermaye için 
değil halkın ve üretenin yararına sun-
mayı amaçlamaktadır.

İşte bu amaçlar ışığında toplumcu mü-
hendisler, meslek odalarında ve çeşitli 
kurum ve kuruluşlarda örgütlenmeyi 
hedeflemekte, toplumcu mühendislik 
adına gündelik veya meslek yaşamları-
mızın her alanında bu sistem içerisinde 
yapılacak irili ufaklı her türlü katkı ve 
mücadeleyi önemli kılmaktadır.

Toplumcu mühendisler toplumsal ha-
reketlerde aydın kimliğinin verdiği so-
rumluluk ve bilgi birikimleriyle mücade-
lelerin öznesi haline gelip bunun gereği 
olarak mücadele başlıklarının başına sis-
temin değiştirilmesini koymakta ve bu 
sistemin değirmenine su taşıyan bileşen-
ler olmaktan imtina etmektedirler.

Toplumcu mühendisler 
sorumluluk ve bilgi birikimleriyle 

mücadelelerin öznesi oluyor.

Şimdi geleceğin toplumcu mühendisle-
ri olan bizlere siyasetten, sanattan, felse-
feden uzak durun diyenlere diyoruz ki: 
Yemezler efendiler!

Ekmeğin aslanın midesinde olduğu ya-
nılsamasıyla emekçilerin korkutulduğu 
ve birlikte hareket etme olanaklarının 
önünün kapatıldığı, rantın ise halkın 
yararına değil sadece patronun kuca-
ğına sunulduğu sisteme müdahil olu-
yoruz. Saim Bey’lere, Cengiz’lere haber 
salın! Toplumcu Mühendisler geliyor!
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problemler ve somut çözüm önerileri 
ele alındı. Sunumlar ve konuşmalar 
sonrası soru cevap şeklinde devam 
eden panellerde üyelerimizin yaşadığı 
somut problemler üzerinden örnekle-
meler yapılarak çözüm yolları tartışıldı.  
 
Paneller sonrası meslekte 25. ve 30. hiz-
met yılını dolduran üyelerimize onur 
plaketleri verildi.

Harita Mühendisinin Bir Günü

Osmaniye ilimizde bulunan Korkut Ata 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölü-
mü öğrencilerimiz, akademisyenleri-
miz, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Güler 
Yalçın ile serbest ve kamuda çalışan 
meslektaşlarımızla yaptığımız ‘Harita 
Mühendisinin Bir Günü’ adlı paneli-
mize konuşmacı olarak Gençlik Komis-
yonumuzdan Mehmet Çağlar Barutçu, 
Eski Oda Başkanımız Hasan Zengin, 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güler Yalçın ve 
Şube Saymanımız Cavit Ant katıldı. Yo-
ğun katılımlı ve karşılıklı fikir alışverişi 
ile geçen panelimiz sonucunda harita 
mühendisinin önemi vurgulandı.

Arazi Şenliği Etkinliğine Katıldık

Şubemizce 10 Mayıs 2018 tarihinde Os-
maniye Korkut Ata Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize 
yönelik “Arazi Şenliği” etkinliği düzen-

Harita Bülteni

Küreselden Yerele

Mesleğimiz Nerede Biz Oradayız
HKMO Adana Şubesi olarak 

mesleğimizi her alanda takip 

ediyoruz. Akademik dünyada 

yaşananlar, ülkemizdeki 

gelişmeler,  küresel 

ölçekteki yönelmelerin hepsi 

üyelerimizin  ihtiyaçlarına ve 

mesleki gelişimlerine katkı 

sağlamak amacıyla derleniyor 

ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla 

üyelerimizle  paylaşılıyor.

HKMO Adana Şubesi olarak geçti-
ğimiz dönemde yine üyelerimi-
zin yanında yer aldık. “Mesleki 

Gelişmelerin Yerele Yansıması Paneli” 
bu döneme damgasını vuran etkinlikle-
rimizden sadece biri oldu. Gelin bu dö-
nemde gerçekleşenlere birlikte bakalım. 

Mesleki Gelişmelerin                      
Yerele Yansıması Paneli

Şubemizce, 12 Ekim 2018 tarihinde 
Anamur Belediyesi Meclis salonun-
da ve 13 Ekim 2018 tarihinde Silif-
ke Lütfi Vural Kültür Merkezinde 
“Mesleki Gelişmelerin Yere Yansıma-
sı” konulu paneller gerçekleştirildi.  
Panele konuşmacı olarak HKMO Me-
kansal Planlama ve İmar Komisyo-
nu Başkanı Hüseyin Ülkü, HKMO 
Mesleki Uygulamalar, Standartlar 
ve Yasal Temeller Komisyonu Başka-
nı Namık Gazioğlu, HKMO Adana 
Şube Eski Başkanı Hasan Zengin ve 
Muğla Menteşe Belediyesi Çalışanı 
Üyemiz Ahmet Yıldırım katıldılar.  
 
Panelde yerelde harita mühendisli-
ği uygulamalarında yaşanılan teknik 

ledik. Etkinliğe Şube Sekreterimiz İlyas 
Küçüktopana ve Osmaniye Temsilci 
Yardımcımız Musa Kaya katıldı. Etkin-
likte Osmaniye Korkut Ata Üniversite-
sinden rektör, rektör yardımcısı, mü-
hendislik fakültesi dekanımız, Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanımız, çok 
kıymetli akademisyenlerimiz, öğretim 
görevlilerimiz ile öğrencilerimiz bir 
araya geldi.

Toplantılar

• 21 Nisan 2018 tarihinde Şube Saymanı-
mız Cavit Ant`ın başkanlığında Gençlik 
Komisyonu toplantısını gerçekleştirdik.

• 14 Mayıs 2018 tarihinde Adana Ka-
dastro Müdürlüğünde Adana Serbest 
Harita Mühendislik Müşavirlik Büroları 
ile toplantı yaptık. Toplantıda; Kadastro 
Müdürü Sayın Mustafa Şen’in katkıla-
rıyla Kadastro Müdürlüğünün dosya 
planları ve dosya düzenini anlattık. 

• Mersin İl Temsilciliğimizde 28 Hazi-
ran 2018 tarihinde Sn. İbrahim Doğan 
ve Sn. Behzat Erol Canpolat tarafından 
meslektaşlarımıza imar barışı ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

• 05 Temmuz 2018 tarihinde HKMO 
Şube hizmet binamızda Adana Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünden İmar 
Müdürümüz Mirza Mehmet Alparslan, 
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İMO Adana Şube Başkanı Sayın Zekeri-
ya Turanbayburt ve meslektaşımız Re-
cep Bülent Şekerli‘nin katılımı ile mes-
lektaşlarımıza imar barışı ile ilgili yasal 
düzenlemeler konusunda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdik.

Ziyaretler

• 25 Nisan 2018 tarihinde Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güler 
Yalçın ve Meslek Yüksek Okulu Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Celal Bıçakcı’yı 
makamında ziyaret ettik.

• Adana İlbank`a Bölge Müdürü olarak 
atanan üyemiz Sayın Muzaffer Akgü-

01şubelerimizden  /  adana

ner’i makamında ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarı dileklerinde bulun-
duk.

• Mersin İl Temsilciğimizle ile birlikte 
19 Temmuz 2018 tarihinde Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Ayhan 
Kızıltan’ı makamında ziyaret ettik.

• 29 Nisan 2018 tarihinde Niğde’de bu-
lunan meslektaşlarımız ve Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölümü öğrencileri ile bir araya 
geldik. 

Eğitimler

• 30 Nisan-3 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Mersin İl Temsilcilik Büromuzda Bilir-
kişilik Temel Eğitimi düzenledik. Eği-
timcilerimiz Doç. Dr. Tarık Polat İşoğ-
lu ve meslektaşımız Sayın Behzat Erol 
Canpolat`a teşekkür ederiz. Bilirkişilik 
Temel Eğitimleri gelen talepler doğ-
rultusunda ilerleyen tarihlerde devam 
edecek.

• 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Şubemizde İnsansız Hava Aracı (İHA-
1) Eğitimi gerçekleştirdik. 

• 19 Mayıs 2018 tarihinde Şubemizde 
Agisoft Eğitimi düzenledik. Eğitimi ve-
ren HKMO Ankara Şubemizin Sekreteri 
Mert Özdağ`a teşekkür ederiz.
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Dünyadaki hızlı gelişmeler birey-
lerin hayatları boyunca eğitim 
almalarını zorunlu kılmaktadır. 

Bireylerin kendilerini geliştirmesi, yeni 
gelişmelere ayak uydurabilmesi ve top-
luma uyumlu bireyler haline gelebilme-
si, hayat boyu öğrenme ile gerçekleşir.

Meslektaşlarımızın mesleklerinde ile-
riye gidebilmesi, dünyada yaşanan ge-
lişmelerin ülkemizde de takip edilebil-
mesi açısından Odamız sürekli olarak 
meslek içi eğitimler düzenliyor. 

Üyelerimizin yetenekleri, bilgileri ve 
yeterliliklerini farklı öğrenme teknikleri 
ile yaşam boyu geliştirilmeyi hedefle-
yen Odamız şimdiye kadar düzenle-
diği etkinlikler ile bu konuda oldukça 
fazla yol aldı. Özellikle gençlerin istih-
dam edilmesinde de büyük bir önem 
arz eden Ücretsiz HKMO Eğitimleri ile 
gençler, mesleki yeterliliklerini kazanır-
ken, hali hazırda çalışan üyelerimiz ise 
mesleklerindeki gelişmeleri yakalama 
fırsatı buluyorlar.

Geçtiğimiz dönemde bu konudaki ça-
lışmalarımızı çeşitlendirip üyelerimiz 

HKMO Üyelerine Ücretsiz

Hayat Boyu Öğrenme İmkanı
Meslektaşlarımızın ileriye gidebilmesi, mesleğimizin 

gelişmesi, dünyadaki gelişmelerin takip edilebilmesi açısından 

Odamız sürekli olarak meslek içi eğitimler düzenliyor. 

için halihazırda sürekli vermekte oldu-
ğumuz eğitim programlarına yenilerini 
de ekledik.

Gençleri                                                                                                                                
Meslek Yaşamlarına Hazırlıyoruz

Ankara Şubesi Öğrenci Temsilciliği 
olarak öğrencilerin çalışma ortamlarını 
şimdiden görmesi, bilgi almaları ve so-
rularını sorabilmeleri amacıyla Harita 
Genel Komutanlığına ve GeoGIS Şirke-
tine teknik gezi düzenledik.

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mü-
hendisliği Bölümü Mezuniyet Projesi 
Sergisi 4 Mayıs 2018 Cuma günü Ha-
cettepe Üniversitesinde gerçekleştirildi. 
Mezun olan öğrenci meslektaşlarımıza 
Şubemiz tarafından çeşitli hediyeler ve 
plaketleri takdim edildi.

Ziyaretler

26 Nisan 2018 tarihinde Altındağ Be-
lediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’yi 
makamında ziyaret ettik. Toplantıda 
SHKMMB‘lerin yaptığı “Yapı Aplikas-
yon Projesi”, “Temel Vize” ve “Röperli 

Kroki” işleri ile ilgili sözleşme indiril-
mesinde ve fatura kesimindeki eksik-
liklerle ilgili Sayın Belediye Başkanı ile 
bilgi paylaşımında bulunduk. 

24 Mayıs 2018 tarihinde Odamız Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bir-
likte Harita Genel Müdürü Sayın mes-
lektaşımız Tuğgeneral Dr. Osman Alp’i 
makamında ziyaret ettik.

30 Haziran 2018 Cumartesi günü Şube 
Yönetim Kurulumuz ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu ile Eskişehir Temsilci-
liğimizi ziyaret ederek üyelerimizle bir 
araya geldik.

Eskişehir`de yapılması planlanan üc-
retsiz eğitimleri, üyelerimizin istek ve 
görüşlerini istişare ettiğimiz ziyareti-
mizde; imar affı (barışı) hakkında yapı-
lacaklar, prosedürler, işlem adımları ve 
sürecin nasıl işlediği hakkında bilgilen-
dirme yaptık. 

17 Temmuz 2018 tarihinde HKMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürü Sayın Nejla Ertoğrul’u maka-
mında ziyaret ettik.

30 Temmuz 2018 tarihinde HKMO An-
kara Şubesi Yönetim Kurulu adına Göl-
başı Belediye Başkanı Sayın Fatih Duru-
ay’ı makamında ziyaret ettik.

06 Ağustos 2018 tarihinde 
HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu ile bir-
likte Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taş-
delen‘i makamında 
ziyaret ettik.

15 Nisan 2018: Global Mapper Yazılımı  
21 Nisan 2018: ContexCapture>Siteops>LumenTR Yazılımı  
3 Haziran 2018: Agisoft Photoscan 
14-15 Temmuz 2018: Python Programlama Dili 
4 Ağustos 2018: OpenStreetMap`te İnsani Yardım Odaklı Haritalama
21-22-23 Eylül: Bentley Inroads V8i SS2 eğitimi
27-28 Ekim: Dengeleme ve GPS Veri Değerlendirme Eğitimi

Geçtiğimiz Dönemde Gerçekleşen Bazı Ücretsiz Eğitimler

HKMO Ankara Şubesi
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1 Mayıs

HKMO Ankara Şubesi olarak renkli dö-
vizlerimiz ve el emeğimizle hazırlanan 
“Kazanacağız! Mutlaka Kazanacağız!” 
ve Kadın Komisyonumuzun “Arazi-
ye De Çıkarız Sahneye De! Kime Ne?” 
pankartımızla 1 Mayıs Alanı’ndaydık. 
İş yerlerindeki güvencesizliğe, düşük 
ücretlere, karşılıksız fazla mesaiye, 
mobbinge, işsizliğe, kıdem tazminatı-

nın yağmalanmasına, kentlerin talanı-
na, Cumhuriyetimizin değerlerinin yok 
edilmesine, kadınların hayatın dışına 
itilme çabalarına, yargının bağımsız ol-
mamasına, adaletsizliğe ve bütün hak-
sızlıklara karşı hep birlikte mücadele 
örneği verdiğimiz 1 Mayıs Emek, Ba-
rış, Demokrasi, Dayanışma Günü’nde 
bizlerle birlikte olup renkli kortejimize 
katılan üyelerimizin emekleri için te-
şekkür ederiz.

“Kazanacağız! Mutlaka 
Kazanacağız!” ve  

“Araziye de Çıkarız 
Sahneye de! Kime Ne?” 

pankartımızla 1 Mayıs 
Alanı’ndaydık.
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Topluma Karşı Sorumluyuz 

Basın Açıklamalarımız
Başta Ankara’nın olmak 

üzere kamuya ait tüm 

sorunların dile getirilmesi, 

demokrasi bilinci ile çözüm 

yollarının tartışılması bir 

sivil toplum örgütü olan 

Odamızın şüphesiz ki en 

önemli sorumluluklarındandır. 

Geçtiğimiz dönemde bu 

bilinç ile kamuoyunun 

dikkatine sunduğumuz basın 

bildirilerimizin özetlerini 

sizlerle de paylaşmak 

istiyoruz.

Mühendisliğinin bizlere kazan-
dırdığı bilgi ve birikimi sade-
ce üyelerimizle değil bütün 

kamuoyuyla paylaşmaya ve kamuoyu-
nu bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

İmar Affı

Kamuoyunda ‘İmar Affı’ olarak bilinen 
yasada maalesef bazı önemli eksiklikler 
bulunmaktadır. Mevcut yasa ile devlet 
ilgili işlemlerin yapılmasında herhan-
gi bir sorumluluk almadığı gibi bütün 
sorumluluğu vatandaşa ve mühendise 
yüklüyor. Yanlış beyanlar ileride kar-
maşık ve çözümü imkânsız problemleri 
ve adli suçları öncülüyor. 

Doğru uygulanmadığı takdirde birçok 
zararın oluşmasına neden olabilecek 
bu aftan doğru yararlanmak için bir 
projeye ve statiğe göre yapılmayan ya-
pıların en yüksek doğrulukta ölçülmesi 
gerekir. Bunu meslek disiplini olarak 
kendine amaç edinmiş biz harita mü-
hendisleri, bu konuda üzerimize düşen 

tüm sorumluluğun bilincindeyiz. Özel-
likle deprem bölgelerinde olan yapılara 
maksimum hassasiyet gösterecek ve 
oluşabilecek tüm zararları asgari sevi-
yeye indirmeye çalışacağız. 

Bu kapsamda Odamız da çalışmalar 
yürütüyor. Daha önce sizlerle paylaş-
tığımız çalışmalara ilaveten 12 Ağustos 
2018 Pazar günü “Hukuki ve Teknik 
Boyutlarıyla İmar Affı (Barışı)” başlıklı 
paneli gerçekleştirdik. Yine bu konuyla 
ilgili olarak Şube Başkanımız Hüseyin 
Arkan, Tamam TV’ de bir konuşma yap-
tı ve Sendika.Org’a röportaj verdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 
günü “Hukuki ve Teknik 

Boyutlarıyla İmar Affı (Barışı)” 
başlıklı paneli gerçekleştirdik. 
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AOÇ Talanı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski baş-
kanı Melih Gökçek’in 2 milyar lira para 
harcayarak AOÇ arazisine inşa ettirdiği 
Ankapark‘ın 29 yıllığına işletmesinin 
devri ihalesi; talipli çıkmadığı için er-
telenmişti. İhale konusunu ve şartna-
mesini inceleyen Şehir Plancıları Odası 
ve HKMO Ankara Şubesi yöneticileri, 
AOÇ arazisini ranta açan ve AOÇ’nin 
tarihsel dokusunu yok eden projenin 
ihalesinin iptali ve yürütmenin durdu-
rulması için dava açtı.

İstikbal İşkur Olmasın

Şu anda ülkemizde harita/geomatik/
jeodezi-fotogrametri mühendisi sayısı 
20000`in üzerinde. 2017 yılı itibariyle; 
toplamda 23 üniversitede, 18`i harita 
mühendisliği, 5`i geomatik mühen-
disliği olmak üzere lisans düzeyinde 
eğitim-öğretim veriliyor. Önümüzdeki 
10 yıl içerisinde yaklaşık 20 bin harita 
mühendisi arzı söz konusu olacak. Bu 
durumda 2027 yılında mühendis sayısı 
mevcut sayının iki katının da üzerine 
çıkarak 37 bine ulaşacak.

Ülkemizde son zamanlarda defalarca 
uzatılan OHAL süreci ve bu süreçte 
hem ülkemizi hem de mesleğimizi etki-
leyen kanun hükmünde kararnameler, 
yıllarca içinden çıkılamayacak sorun-
ları doğurmaya devam etmektedir. Bu 
zincirin son halkası ise Meclisten geçen 
ve Cumhurbaşkanının onayladığı son 
KHK ile açılacak 20 yeni üniversite ol-
muştur.

Gençlerin üniversite eğitimi alması ve 
bu imkana kavuşmaları tabii ki ülkemiz 
adına önemli bir gelişmedir. Ancak, 
gerekli teknik ve bilimsel yeterlilikler 
sağlanmadan açılacak her üniversite 
işsizler ordusuna katılacak diplomalı 
gençler anlamına gelmektedir. Bu ne-
denle yapılması gereken bilimsel ye-
terlilikten yoksun yeni üniversiteler 
açmak değil mevcut üniversitelerimizin 
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve özerk-
liklerinin sağlanmasıdır.

500 Yıl Çabuk Geçti!

Ankara`da her doğal olay; felaket boyu-
tuna geliyor. Altyapı yetersizliği yüzü-
müze vuruluyor. Bir önceki yağışın beş 

yüz yılda bir gerçekleşeceği tahmininde 
bulunulmuşken her doğal olayın fela-
ket yaratması için beş yüz yıl geçmesi 
gerekmediği tecrübeyle sabitlenmiş 
oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi; 
şehrin altyapısının yeterli düzeyde ol-
madığını, her boş, tarihi, yeşil alanı ran-
ta açmakla belediyecilik faaliyetlerinin 
başarılı olmadığını kabul etmeli.

TCDD Arazileri Devredilemez!

TCDD Genel Müdürlüğü ve TOKİ ile 
yapılan protokolle, Tarihi Ankara Garı 
yerleşkesindeki, yaklaşık 50 bin met-
rekarelik TCDD arazisinin üzerindeki 
tarihi yapılarla birlikte önce Hazineye 
sonra da yeni kurulan Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine devredilmesi planlan-
dı. Bu protokol 21 Mart 2018 tarihinde 
TCDD Yönetim Kurulunca onaylandı.

Cumhuriyet dönemine ait değerli yapı-
ların başında gelen Tarihi Gar alanının 
bütünlüğünü bozacak bu uygulamadan 
derhal vazgeçilmelidir. Tarihi kent ha-
fızasını silmeye çalışan, ülke tarihine, 
doğasına, değerlerine düşman olan bu 
yapıyla bütün hukuksal mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

ODTÜ Susturulamaz!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2018 yılı 
Mezuniyet Töreni`nde, geleneksel hale 
gelen, pankart açma etkinliğinden ka-
rikatür taşıyan ODTÜ`lü 5 öğrenci ar-
kadaşımız “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ülkemizde bizler tarafından mizahın 
dahi artık “suç unsuru ve hakaret” sa-
yılmaya başlaması ülkemizi gelecek 
ideallerine ulaştıracak olan üniversite-
leri kısırlaştırmaktadır.
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HKMO İstanbul Şubesi

Meslektaşlarımızın Yarınlarına Işık Tuttuk

Akıllı Kentlerden Deprem Gerçeğine

Geçtiğimiz dönemde de her za-
man olduğu gibi çalışmaları-
mızın odağında üyelerimiz ve 

içinde yaşadığımız toplumumuzun 
yararı vardı. Şubemizin tüm etkinlik 
alanlarına ulaşmaya çalıştık. Kırklareli 
ve Tekirdağ’da düzenlediğimiz paneller 
ile akademisyenlerimizi üyelerimizle 
buluşturup bilgilerimizi paylaştık. Top-
lumumuzun ve meslektaşlarımızın ya-
rınlarına ışık tuttuk. Üniversiteli genç-
lerimizi de unutmadık. Kariyer günleri, 
piknikler, toplantılar gibi vesileler ile 
müstakbel meslektaşlarımızı da ziyaret 
ederek onları bekleyen meslek yaşamı-
na katkıda bulunmaya çalıştık.

Gelin şimdi hep birlikte bu etkinliklere 
bir göz atalım:

Akıllı Kentler ve                                                                                               
Kent Bilgi Sistemleri 

12 Mayıs 2018 tarihinde Kırklareli’de 
bulunan meslektaşlarımıza yönelik 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in yürü-
tücülüğünü gerçekleştirdiği, Yrd. Doç. 
Dr. Caner Güney’in sunduğu “Akıllı 
Kentler ve Kent Bilgi Sistemleri” başlık-
lı etkinlik gerçekleşti.
Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren 
Akıllı Kentler ve Kent Bilgi Sistemleri 
ile uygulamalarına yönelik yapılan et-
kinliğin meslektaşlarımız açısından da 
oldukça verimli geçtiğine inanıyoruz. 

Deprem, Marmara Gerçeği

3 Ağustos 2018 tarihinde Tekirdağ Bü-
yük Şehir Belediye Başkanlığı ile bir-
likte Tekirdağ Ticaret Adası Konferans 
Salonu’nda akademisyenler, STK’lar ve 
milletvekillerinin de katılımıyla “Dep-

Şubemizin tüm etkinlik 
alanlarına ulaşmaya çalıştık. 

Kırklareli ve Tekirdağ’da 
düzenlediğimiz paneller 
ile akademisyenlerimizi 
üyelerimizle buluşturup 

bilgilerimizi paylaştık. 
Toplumumuzun ve 

meslektaşlarımızın yarınlarına 
ışık tuttuk.
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rem, Marmara Gerçeğine Bir Bakış” ko-
nulu bir toplantı düzenlendik. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dep-
rem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştir-
me Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 
deprem ile ilgili çalışmaları konusunda 
bilgi verdi.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, İstan-
bul ve çevre iller gibi Türkiye`nin birçok 
yerinde kaçak yapılaşmanın arttığını, 
denetlenmeyen bu binaların yaklaşan 
deprem gerçeği karşısında hasar riskini 
daha da arttırdığını, imar barışı olarak çı-
kan kanunun bu riskli binaları yasal hale 
getirerek depremdeki can ve mal kayıpla-
rının artmasına neden olacağını söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Öz-
can Aygun; konunun çok önemli oldu-
ğunu, ancak toplum olarak başımıza 
gelmedikçe bu tür olaylara 
önem vermediğimizi, ya-
şadığımız Marmara dep-
reminden sonra her 17 

Ağustos’ta bu tür etkinliklerin yapıldığı-
nı belirterek, panelistlere katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Harita 
Mühendisi Prof. Dr. Haluk Özener Tür-
kiye`de yaşamış olduğumuz deprem-
ler ile ilgili bilgilendirmelerden sonra 
özelikle beklenen Marmara depreminin 
kaçınılmaz olduğunu belirtti ve önemli 
olanın bizlerin buna ne kadar hazırlıklı 
olacağımız ve önlemlerin ne şekilde alı-
nacağı olduğunu vurguladı. 

Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bahadır Aktuğ, Tekirdağ ve çevresinde 
gerçekleşen depremler, fay hatlarının 
yapısı hakkında bilgi verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cenk Yaltırak, Marmara`da bulu-
nan fay yapıları, tarihsel depremler ve 
bunların gelecekte beklenen deprem-
lere yönelik modellemesi gibi konu-
larda bilgilendirmelerde bulunurken 
Endüstri 4.0`ın tartışıldığı günümüzde 
Betonarme 5.0 olarak belirtilen sürecin 
bunun önüne geçtiğini, yaklaşan dep-
rem tehlikesine karşı hala betonun ön 
plana alınarak, tüm uyarılara rağmen 
önlemlerin yeteri kadar alınmadığını 
vurguladı.

Her Yönüyle İmar

8 Eylül 2018 tarihinde Kadıköy Be-
lediyesi Brifing Salonu’nda Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Mehmet Hışır ve 
Melih Şükrü Aysezen ile, Onur Kurulu 
üyemiz Mahmut Gültekin’in yanı sıra 
Avukat Ziya Çelik’in konuşmacı olarak 
katıldığı “Her Yönüyle İmar Barışı” et-
kinliği üyelerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başka-
nımız Alişan Çalcalı, imar barışı ola-
rak kanunlaştırılan İmar Kanunu’nun 
16.maddesi konusunda hem meslektaş-
larımız hem de halkın kafasında birçok 
sorun olduğunu ve bunun için konu-
nun ilgililerinin bir araya gelerek bu so-
rulara bir nebze cevap bulabilmek için 
gerçekleştirdiği bu etkinliğin çok önem-
li olduğunu vurguladı.

Panelin yürütücülüğünü yapan Meh-
met Hışır, bugüne kadar getirilen imar 
afları ve bu yasaların ülkemize getirdi-
ği zararlar ve son imar barışı tebliği ile 
ilgili bilgilendirmelerde bulunduktan 
sonra Avukat Ziya Çelik; Yapı Kayıt 
Belgesinin hukuken değerlendirilme-
si, nitelendirilmesi, muhtemel kanun 
çatışma halleri ve değerlendirmelerini 
içeren bir sunum yaptı.

Odamız Onur Kurulu üyesi Mahmut 
Gültekin; imar barışı, yasa, tebliğ ve 
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2018/8 sayılı genelgenin teknik açıdan 
değerlendirilmesini yaptı ve Tapu Ka-
dastro Genel Müdürlüğündeki uygula-
maları hakkında bilgi verdi.

Serbest Harita ve Kadastro Mühendi-
si Melih Şükrü Aysezen, TKGM`nin 
2018/8 sayılı genelgesinin sahada uygu-
lanmasına yönelik sunumunu gerçek-
leştirdi.

Sunumların ardından verilen aradan 
sonra soru-cevap şeklinde yürütülen 
panelimiz bu konuda yaşanan sorunla-
ra cevap bulmaya çalıştı.

Üniversite Etkinlikleri

Ayvansaray Üniversitesi Kariyer Zir-
vesine Katıldık. İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesinin 9-13 Nisan 2018 tarihle-
ri arasında düzenlediği ‘Kariyer Zirve-
si’ çerçevesinde düzenlenen etkinliğe; 
mesleğimizi, Odamızı ve TMMOB’yi ta-
nıtmak amacıyla Şube Başkanımız Ali-
şan Çalçalı ve Yönetim Kurulu üyemiz 
Mustafa Gürsoy katıldı. 

Kabataş Metrosu Teknik Gezisi. 21 Ni-
san 2018 tarihinde Öğrenci üyelerimiz 
ile “Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Hattı” Kabataş İstasyonu şantiye 
alanına bir teknik gezi düzenlendik. 

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusu ile 
metro inşaatı ve mesleki uygulamalara 
yönelik bilgilendirme sunumu sonra-
sında istasyon inşaatı sahasında ince-
lemelerde bulunularak tünelde yapılan 
çalışmaları gördük. Mesleğe hazırlanan 
öğrenci üyelerimizin harita mühendis-
liğinin farklı uygulamalarını görmele-
ri açısından düzenlenen gezinin genç 
meslektaş adaylarımız açısından olduk-
ça yararlı olduğunu düşünüyoruz. 

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü. 
Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri arasındaki iletişimi sağla-
mak, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasını tanıtmak ve Odamızın ve Öğ-
renci Komisyonumuzun çalışmalarını 
bölüm öğrencileri ile paylaşmak ama-
cıyla her yıl Şubemiz Öğrenci Komis-
yonu tarafından üniversitelerde düzen-
lenen tanışma çayları çerçevesinde, 24 
Nisan 2018 tarihinde İTÜ İnşaat Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda tanışma çayı 
düzenlendi.

14 Mayıs 2018 tarihinde ise İTÜ’lü 
gençlerimize yönelik Geleneksel Ara-
zi Pikniği yapıldı.

29 Haziran 2018 tarihinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi Geomatik Mü-
hendisliği Bölümünü dereceyle bi-
tiren öğrencilerin ödül törenine ka-
tıldık. İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
törende bölümü 1., 2., ve 3. olarak biti-
ren öğrencilere Geomatik Mühendisliği 
Bölümü, İSKİ, alet firmaları ve Şubemiz 
tarafından hazırlanan ödülleri verildi. 

Okan Üniversitesi Geomatik Mühen-
disliği Öğrencileri ile buluştuk 31 
Mayıs 2018 tarihinde Okan Üniversite-
si Geomatik Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileri ve öğretim üyeleri ile bir araya 
geldik.

YTÜ Mezuniyet Törenine katıldık. 3 
Temmuz 2018 tarihinde Yıldız Teknik 

Üniversitesi Davutpaşa Kongre Mer-
kezinde İnşaat Fakültesi öğrencilerinin 
Mezuniyet Törenine katıldık.

Şube Başkanımız Alişan Çalcalı, Şube 
Sekreterimiz Yaşar Belen ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Mustafa Gürsoy`un 
katıldığı mezuniyet töreninde 4 yılık 
eğitimleri sonucunda mezun olarak 
aramıza katılan meslektaşlarımıza dip-
lomaları ve hediyeleri verildi. 

YTÜ Arazi Pikniği. 5 Temmuz 2018 ta-
rihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşa-
at Fakültesi bahçesinde arazi stajı yapan 
bölüm öğrencilerimize yönelik gelenek-
sel olarak düzenlediğimiz ‘Arazi Pikni-
ği’ni gerçekleştirdik.
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Mesleğe hazırlanan 
öğrenci üyelerimizin harita 

mühendisliğinin farklı 
uygulamalarını görmeleri 

açısından düzenlenen gezinin 
oldukça yararlı olduğunu 

düşünüyoruz. 

disliği eğitimi ve Oda çalışmalarımız 
konusunda bilgi verdik. Ziyaret sırasın-
da Bulgaristan Sofya Mimarlık ve İnşaat 
Üniversitesi Jeodezi ve Jeoenformasyon 
bölümünden mezun olan, sonradan 
ülkemize yerleşen üyemiz Rasim Eray, 
görüşmede tercümanlık yaparak yarar-
lı ve samimi bir ortamın oluşmasında 
katkıda bulundu. Görüşmede meslek-
taşlarımızın Odamız ile temas kurarak 
iki ülke arasında mesleki konularda iş 
birliği geliştirilmesinden memnuniyet 
duyacağımızı belirttik.
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Ziyaretler

4 Eylül 2018 tarihinde TKGM İstanbul 
İl Müdürü Suad Adil Çevik’i maka-
mında ziyaret ettik. Şube Başkanımız 
Alişan Çalcalı, HKMO Onur Kurulu 
Üyemiz Mahmut Gültekin ve Küçük-
çekmece İlçe Temsilcimiz Kenan Şerbet-
çi`nin katıldığı ziyarette TKGM İl Mü-
dürü Suat Adil Çevik`i atanmış olduğu 
yeni görevinden dolayı tebrik ederek 
Şube çalışmalarımız konusunda bilgi-
lendirmelerde bulunduk. 

İstanbul’a ziyaret için gelen bir grup 
Bulgar meslektaşımız 9 Mayıs 2018 
tarihinde Şubemizi de ziyaret etti. 
Turistik gezi amacı ile İstanbul`a gelen 
Bulgar meslektaşlarımızın Şubemizi 
ziyaretinde Türkiye`de harita mühen-
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Serbest Harita ve Kadastro 

Mühendisi Melih Şükrü 

Aysezen, TKGM`nin 2018/8 

sayılı genelgesinin sahada 

uygulanmasına yönelik 

sunumunu gerçekleştirdi.
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HKMO İzmir Şubesi
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Mesleğimize ve Toplumumuza Karşı

Sorumluğumuzun Bilincindeyiz

şan meslektaşlarımız başta olmak üze-
re tüm üyelerimize iş hukuku, sosyal 
ve özlük haklar ve çalışma yaşamında 
karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak 
ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmetini 
hayata geçirdik.

Konuyla ilgili destek talebi olan üyeleri-
miz randevu almak için Şubemizle irti-
bata geçebilirler.

Ege Üniversitesi Güçlendirme 
Vakfı Okulları’nda İndirim

Şubemiz ile Ege Üniversitesi Güçlen-
dirme Vakfı Okulları arasında indirim 
protokolü imzalandı.

Toplantılar

• Uşak Temsilciliğimiz tarafından Şu-
bemize iletilen ‘Teknik Konularda Da-
nışmanlık Talebi’ doğrultusunda 13 Ni-
san 2018 tarihinde 16. Dönem Yönetim 

HKMO İzmir Şubesi olarak bir sivil 
toplum kuruluşu olmanın gereklerini 
yerine getiriyoruz. Başta mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız olmak üzere ülkemiz 
ve toplumumuzun yüce menfaatlerini 
savunmak en büyük önceliğimiz. Bu 
yüce amaca ulaşmak uğruna geçtiğimiz 
dönemlerde gerçekleştirdiğimiz çalış-
malara gelin birlikte bakalım. 

Sosyal Sorumluluk

HKMO İzmir Şube olarak iz bırakan 
bir etkinliğe daha imza attık. Toplumcu 
Mühendislik Komisyonumuzun çalış-
maları neticesinde bir sosyal sorumlu-
luk projesinde daha yer alarak Bergama 
Sarıdere`de bulunan bir köy okuluna 
genç mühendisler ve öğrenciler olarak 
bakım, onarım yapmaya gittik.

Sosyal sorumluluk, arama, kurtarma, 
yardımlaşma ve ekoloji faaliyetleri yü-
rüten Aktif Felsefe Derneği’ne bağlı 
GEO (Toprak Ana) isimli gönüllüler 
takımıyla elbirliği ile yürüttüğümüz 
etkinlik çerçevesinde köy okulumuzun 
tadilatı yapılıp boyanarak eğitim-öğre-
tim yılına hazır hale getirildi.

Köylülerin çocuklarıyla birlikte gelip iz-
lediği, yer yer katılıp katkı koyduğu ça-
lışmanın ardından Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 
okula bağışladığımız 300 adet öğrenci 
kitabını okul müdürümüze verdik. Et-
kinlikte görev alan tüm meslektaşları-
mıza teşekkür ediyoruz.

Ücretsiz Hukuk Danışmanlığı

HKMO İzmir Şube olarak genç/yeni 
mezun, engelli, kadın ve ücretli çalı-
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Kurulumuz adına Başkanımız Özhan 
Kaynarca ve II. Başkanımız Ömer Gü-
ney, Uşak Belediyesine giderek teknik 
konularda destek sağladı. Uşak`ta ser-
best çalışan meslektaşlarımıza ve ça-
lışma hayatına yeniden başlayan LİH-
KAB’lara ziyaretler gerçekleştirdik.

• Şubemizde meslektaşlarımızla ve 
temsilcilerimizle bir araya gelerek imar 
affı hakkında bilgilendirme toplantısı 
yaptık. Ayrıca yapı aplikasyon projesi-
nin uygulanmasına yönelik fikir alışve-
rişlerinde bulunduk.

• 28 Haziran 2018 tarihinde TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besinde düzenlenen İzmir Enerji Fo-
rumu’nun hazırlık toplantısına büyük 
katkı verdik.

• TKGM İç Denetim Birimi Başkanlığı 
tarafından Tapu ve Kadastro İzmir Böl-
ge Müdürlüğünde yürütülen “Tescile 
Konu Harita ve Planların Kontrol ve 
Tescil Süreci Sistem Denetimi” kapsa-
mında, TKGM İç Denetçileri yönetici-
leri ve meslektaşlarımızın katılımıyla 
toplantı gerçekleştirdik. 

• Denizli`de meslektaşlarımızla imar 
affı ile ilgili yasal düzenlemeler konu-

HKMO İzmir Şubesi

sunda bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirdik.

• HKMO İzmir Şube olarak tapu so-
runlarına ilişkin Tire-Başköy, köy mey-
danında toplantı gerçekleştirdik. Top-
lantıda köye kurulacak olan jeotermal 
elektrik santraline dair de görüş alış-
verişlerinde bulunduk. Oda olarak bu 
tarz enerji kaynaklarının verimli tarım 
arazilerine, yaşam alanlarına ve su kay-
naklarına yakın bölgelerde bulunması-
nın sakıncalarından bahsederek bu tarz 
ihtiyaçların yenilenebilir enerjiyle insan 
odaklı ve çevreci çözümlerle giderilebi-
leceğini aktararak JES karşıtı köylüleri-
mize destek verdik. 

• AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır; 
İnşaat, Peyzaj, Çevre, Mimarlık, Harita 
ve Kadastro, Makine ve Elektrik Mü-
hendisleri Odalarının yöneticileriyle bir 
araya gelerek sektörün sorunları hak-
kında görüş alışverişinde bulundu.

• Toplumcu mühendis algısıyla mesle-
ki faaliyet denetimini yaygınlaştırmak, 
dolayısıyla meslektaşlarımızı koruya-
rak kentlerimize, doğamıza, çevremize 
ve mesleğimize sahip çıkmak amacıyla 
yerel yönetimlerle iş birliğini büyütme-
ye devam ediyoruz. Bu kapsamda Şube-

miz ve Seferihisar Belediye Başkanlığı, 
Menemen Belediye Başkanlığı ve Söke 
Belediyesi arasında mesleki faaliyet de-
netimi protokolü imzaladık. Bu hassa-
siyeti gösteren diğer belediyelerimiz ile 
protokol çalışmalarımız devam etmek-
tedir. Seferihisar Belediye Başkanımız 
Sn. Tunç Soyer`e, Menemen Belediye 
Başkanımız Sn. Tahir Şahin`e ve Söke 
Belediye Başkanına Sn. Süleyman Toy-
ran’a vermiş olduğu katkılardan dolayı 
çok teşekkür ederiz.

Ziyaretler

• Kurum ziyaretlerimiz kapsamında 
İller Bankası Bölge Müdürlüğündeki 
meslektaşlarımızı ziyaret ettik.

• CHP milletvekili adayları Şubemizi 
ziyaret ederek seçime dair politikala-
rını anlattılar. Meslek odalarının siyasi 
partilerle daha çok dayanışma içerisin-
de olmaları gerektiğini vurgulayarak 
seçimlerden sonra da güçlü diyaloglar 
geliştirilmesi temennisiyle söyleşiyi 
noktaladılar. 

• Muğla Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Osman Gürün’ü, Menteşe Bele-
diye Başkanı meslektaşımız Bahattin 
Gümüş’ü, Muğla Su ve Kanalizasyon 
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Mesleki Tanıtım Günleri

• Denizli İl Temsilciliğimizce 11 Nisan 
2018 tarihinde kamu ve özel sektörün 
farklı alanlarında faaliyet gösteren üye-
lerimizin de katkıları ile Denizli Merke-
zefendi İş Adamları Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Harita ve Kadastro Bö-
lümü öğrencilerine mesleğimizi tanıttık. 

• 19 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz ve Aydın Temsilciliği-
mizin de katkıları ile Aydın Anadolu 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğ-
rencilerine mesleğimizi tanıttık.

• Denizli Abalioğlu Meslek Lisesi öğren-
cilerine harita mühendisliğini tanıttık.

• Menderes Endüstri Meslek Lisesi öğ-
rencileri Odamızı ziyaret etti. Neşeli bir 
ortamda geçen ziyarette gençlerimizi 
özenle ağırlayarak mesleğimizle ilgili 
sorularını yanıtladık ve Odamızın ve 
mesleğimize katkıları hakkında bilgiler 
verdik.

• 4 Mayıs 2018 tarihinde Karşıyaka 
Emlakbank Süleyman Demirel Anado-
lu Lisesi “Mesleki Tanıtım Günleri”n-
de tercih dönemindeki lise öğrencileri-
ne mesleğimizi tanıttık.

İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen ve 
Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya’yı, Muğ-
la Kadastro İl Müdürlüğünü, Muğla 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, 
Muğla Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Bölümünü ziyaret ederek meslektaşla-
rımızla buluştuk.

• Seferihisar Belediyesi ile imzalamış 
olduğumuz protokol kapsamında Se-
ferihisar`daki meslektaşlarımızla bir 
araya gelerek bilgilendirme toplantısı 
yaptık. 

• Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğ-
lu`nu, Söke Belediye Başkanı Süleyman 
Toyran`ı, Söke Ticaret Odasını ve Söke 
Genç İş Adamları Derneğini ziyaret et-
tik. Söke Temsilcimiz Fatih Bozkaya`ya 
da emeklerinden ve misafirperverliğin-
den ötürü çok teşekkür ederiz.

• Fethiye Temsilciliğimizi ziyaret ede-
rek temsilcimiz Birol Güner ile ‘Yapı 
Aplikasyon Projesi Yapımı’ ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunduk.

Sosyal Etkinlikler

• Türkiye`nin özgürlüğü için emper-
yalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesi yürüten, bu uğurda gözle-

rini kırpmadan yaşamlarından vazge-
çerek henüz 20`li yaşlarında darağacına 
gönderilen 3 fidan; Deniz Gezmiş, Hü-
seyin İnan ve Yusuf Aslan başta olmak 
üzere öldürülen ve katledilen tüm ay-
dın, ilerici, vatansever gençleri anmak 
adına Şubemizde Can Dündar`ın ‘Deli-
kanlım İyi Bak Yıldızlara` adlı belgese-
linin gösterimini yaptık.

• Mesleki çınarlarımızdan, aynı zaman-
da eski Genel Başkanımız Sayın Arif 
Delikanlı’nın hoş sohbetiyle mesleğe, 
hayata ve Türkiye`nin siyasi, sosyal, 
ekonomik gündemine dair ‘Ustalar An-
latıyor` söyleşisini gerçekleştirdik. 

Eğitimler

• Eğitim Komisyonumuzun üye ve 
öğrenci anketleri araştırması yaparak 
almış olduğu karar doğrultusunda 
HKMO İzmir Şubesi olarak Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Programımız kapsa-
mında 5 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de, 
daha sonra da Denizli’de Microstation 
Eğitimi gerçekleştirdik. 

• Bodrum Temsilciliğimizi ziyaret ede-
rek meslektaşlarımıza İHA ve yersel 
fotogrametri konularında sunumlar 
yaptık. 
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Teknik Gezi

Şube Yönetim Kurulumuz, Kentsel Dö-
nüşüm ve Gayrimenkul Değerleme Ko-
misyonumuz ve üyelerimiz ile Türkiye`-
nin en büyük kentsel dönüşüm projesi 
olan Santral Mahallesi’nde yapılan çalış-
maları görmek üzere 15 Mayıs tarihinde 
Kepezaltı Santral Kentsel Dönüşüm Pro-
jesine teknik gezi düzenledik.

İnşaat alanlarındaki teknik gezimizi 
tamamladıktan sonra en son servisle 
Kartal Tepesine gelerek hem proje ala-
nını hem de şehrin güzel görünüşünü 
izledik. Teknik gezimizin sonunda bize 
genel proje hakkında bilgilendirmeler 
yapan yetkililere teşekkür ederek alan-
dan ayrıldık.

İmar Barışı Sürecini Değerlendirdik

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü görevinde bulunan meslektaşımız 
Tevfik Altınay`ın yönettiği  İmar Barışı 
İstişare Toplantısı’na; Antalya Kadast-
ro Müdürü Fatih Ata, Kepez Belediye 

HKMO Antalya Şubesi

Başkanı Danışmanlık görevini yürüten 
Ramazan Eciş, Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi Harita Şube Müdürü Önder Ga-
camer, Konyaaltı Belediyesi Emlak İs-
timlak Şube Müdürü Gözde Ege, Kepez 
Tapu Müdürü Azmi Gündoğdu, Döşe-
mealtı Belediyesinden Mehmet Atalay, 
Muratpaşa Belediyesinden Emre Vural,  
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Se-
rap Sengir, Antalya Kadastro Müdürlü-
ğünden Musa Asil,  Şube Başkanımız 
Ufuk Aydın, Şube II. Başkanımız Okan 
Hançer ve Şube Yazmanımız Serter Ko-
cababa katılım sağladı.

Yaşam Hastaneleri’nden                     
Üyelerimize  Özel İndirim

Antalya Yaşam Hastaneleri ile Şubemiz 
arasında Oda üyelerimiz, çalışanlar ve/
veya bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertleri için yaptıracakları tüm tahlil, 
tetkik ve ileri tanı yöntemlerinde geçer-
li %30’a varan oranlarda indirim sözleş-
mesi imzalandı. Konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgiyi Odamız internet sayfasından 
edinebilirsiniz.
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Toplantılar

• 11 Mayıs 2018 tarihinde Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası Antalya Şube-
si 14. Dönem Komisyonlarımızdan Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonumuz 
toplantısını Burdur`da gerçekleştirdi. 

• 05 Mayıs 2018 tarihinde Alanya`da bu-
lunan meslektaşlarımızla bir araya geldik. 

• 13 Haziran 2018 tarihinde Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislik Mü-
şavirlik Büroları(SHKMMB) ve Lisanslı 
Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) ile 
imar barışı konusu hakkında geniş katı-
lımlı bir toplantı düzenledik.

Ziyaretler

• 26 Nisan 2018 tarihinde Antalya Çev-
re Şehircilik İl Müdürü meslektaşımız 
Tevfik Altınay, Şubemizi ziyaret etti.

• 25 Nisan 2018 tarihinde Burdur ili 
ve Bucak ilçesindeki temsilcilerimiz ve 
meslektaşlarımızı ziyaret ettik. Ziya-

Öğrencilerle Buluştuk

Şubemizin etkinlik alanı içerisinde olan 
Harran Üniversitesi Harita Mühendisli-
ği Bölümüne ziyaret gerçekleştirdik. 

Bölüm başkanı Prof. Dr. Saffet Erdoğan, 
bölüm ve bölümde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdikten sonra, Harita 
Mühendisliği Bölümünün ilk öğrenci-
leriyle bir araya gelerek meslek hayatı, 
öğrencilik zamanlarında HKMO‘nun 
önemi, teknoloji ile gelişen çağda hari-
ta mühendisliğinin önemi gibi birçok 
konuya değinerek öğrenci arkadaşları-
mızla kısa bir söyleşi yaptı. 

İmar Uygulamaları Eğitimi

Şubemiz Eğitim Komisyonu tarafından, 
22 Nisan 2018 tarihinde Şube hizmet 
binamızda “İmar Uygulamaları Eğiti-
mi” düzenlendi.  Eğitime katılan tüm 
meslektaşlarımıza ve eğitmenlerimiz 
Hanefi Uslu`ya ve Süleyman Nazif Ak-
gönül`e teşekkür ederiz.

şubelerimizden  /  antalya, diyarbakır

Ziyaretler

• Harran Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Yüksekokulunu ziyaret ettik. Bölge 
hakkında ve okulun çalışmaları ile ilgili 
Öğr. Gör. Nurettin İzgi`den bilgiler ala-
rak ziyaretimizi tamamladık. 

• Şanlıurfa Kadastro Müdürü Sayın Ra-
mazan Paydaş’ı ziyaret ettik.  Ziyarette, 
mesleğimiz ve mesleki çalışmalar hak-
kında görüşmeler yaptık. Görüşmelerin 
sonunda mesleğimizin gelecek için bir-
çok dalda öneme sahip olduğu vurgu-
sunu yaparak ziyaretimizi tamamladık.

• Elâzığ İl Temsilciliğimiz ve meslektaş-
larımızla bir araya geldik. 

• Göreve yeni atanan Tapu ve Kadastro 
7. Bölge Müdürü Sayın Murat Çalık`ı 
makamında ziyaret ettik.

• Göreve yeni atanan Diyarbakır Ka-
dastro Müdürümü Sayın Namık Türk’ü 
makamında ziyaret ettik.

HKMO Diyarbakır Şubesi
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retimizde, meslektaşlarımızla mesleki 
sorunlarımız ile ilgili toplantı yaparak 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.

• 21 Mayıs 2018 tarihinde Saadet Parti-
si Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, 
Seçim İşleri Başkanı Hasan Burgan, 
Ekonomik İşleri Başkanı Fatih Tekin ve 
Yönetim Kurulu Şubemizi ziyaret etti. 

• 28 Mayıs 2018 tarihinde Isparta’da 
üyelerimizle bir araya geldik.

Eğitimler

• 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Şube-
mizde Genç Harita Mühendisleri Ko-
misyonu tarafından Microstation Eğiti-
mi düzenlendi. 
• Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. ta-
rafından 08-09-10 Haziran tarihlerinde 
Şubemizde CBS alanında kullanılan 
Map Info Pro Temel Seviye Eğitimi dü-
zenlendi. 



Harita Bülteni

Ziyaretler

• Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı 
Ömer Faruk Şahin ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Şube Yönetim Kurulumuzu zi-
yaret etti.

• Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Fikri Düşünceli ve Şube 
Sekreteri Ferudun Tetik, Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti. 

Toplantılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, akademik odaların yöneti-
cileriyle 20 Nisan’da istişare toplantısı 
yaptı. Toplantıya Şubemizi temsilen 
Şube II. Başkanımız Başar Bulut ve Şube 
Sekreterimiz Mehmet Öksüz katıldı.

Ulaşımın Akıllı Hale                                     
Getirilmesinde Arge Çalışmaları

26 Nisan 2018 tarihinde meslektaşımız, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE 
Şube Müdürü M. Kürşat Gürsoy ta-
rafından Şubemizde “Ulaşımın Akıllı 
Hale Getirilmesinde ARGE Çalışmala-
rı” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi göster-
diği sunumda M. Kürşat Gürsoy tara-
fından “akıllı kavşak” uygulamaları, 
trafik simülasyonları, sinyalizasyon uy-
gulamaları ve teknik düzenlemelerden 
bahsedildi.

HKMO Bursa Şubesi

• Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük’ü 
ziyaret ettik. Ziyarette imar barışı kap-
samında yetkisiz kişilerin vatandaşları-
mızı mağdur etmemesi yönünde bilgi 
verdik.

Kentsel Dönüşüm                                      
Komisyon Toplantısı Yapıldı

Şubemiz 14. Çalışma Döneminin ilk 
Kentsel Dönüşüm Komisyon toplan-
tısı, 30 Nisan 2018 tarihinde Şubemiz 
Toplantı Salonu’nda komisyon üyele-
rimizin katılımı ile gerçekleşti. Toplan-
tıda; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım 
ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm 
çalışmalarını değerlendirerek özellikle 
Nilüfer ilçesinde devam eden projelerin 
tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıka-
cak nüfus artışı, teknik altyapı yetersiz-
liği, sosyal donatı alanlarının yetersizli-
ği vb. sorunları masaya yatırdık. Ayrıca 
son günlerde ülke gündeminde olduk-
ça fazla yer almakta olan “İmar Barışı” 
hakkında hazırlanan kanun tasarısını 
inceleyerek komisyon üyeleri arasında 
fikir alışverişinde bulunduk.
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kamu ve özel sektörde çalışanların katı-
lımı ile 8 takımla başlayan “Konya Hari-
ta ve Kadastro Mühendisleri Odası 2018 
Futbol Turnuvası” 30 Nisan 2018’de oy-
nanan final müsabakası ile tamamlandı.
Turnuva birinciliğini Konya Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürlüğü takımı ka-
zandı. Turnuva ikinciliğini Harita Gücü 
Takımı, üçüncülüğü ise LİHKAB Spor 
Takımı kazandı.

Meslekte 25. ve 40. Yıl Plaket Töreni

Şubemizin “Geleneksel Plaket Töreni”-
ni 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenledik.

Geleneksel yemeğimizin ardından Şu-
bemiz kayıtlarında meslek yaşamların-
da 25. ve 40. yıllarını dolduran üyeleri-
mize plaketlerini takdim ettik.

Geleneksel yemeğimize ve plaket töre-
nimize katılım sağlayan tüm kamu ve 
kurum müdürlerine, daire başkanları-
na, Odamız yöneticilerine ve aileleri ile 
birlikte etkinliğimizi onurlandıran tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

ve Şube Yönetim Kurulumuz 26 Hazi-
ran 2018 tarihinde Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim 
Altay’ı makamında ziyaret etti.

• Konya Kadastro Müdürlüğü görevi-
ni yürütmekte iken Balıkesir Kadastro 
Müdürlüğü görevine atanan Bahattin 
Kozlu’ya Şube Yönetim Kurulumuzca 
veda ziyaretinde bulunduk.

• Konya Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 
görevine atanan üyemiz Ahmet Furkan 
Kuşdemir’i Şube Yönetim Kurulumuz-
ca makamında ziyaret ettik.

• D.S.İ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi 
Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
görevine atanan üyemiz Cafer Tayyar 
Okka’yı Şube Yönetim Kurulumuzca 
makamında ziyaret ettik.

Futbol Turnuvamız Tamamlandı

Meslektaşlar arası kaynaşmanın sağ-
lanması adına; 01 Nisan 2018 tarihinde 

şubelerimizden  /  bursa, konya

Ziyaretler

• Şehir Plancıları Odası Konya Şube 
Başkanı Münir Günay ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri 20 Nisan 2018 tarihinde, 
Konya İnşaat Mühendisleri Odası Şube 
Yönetim Kurulu 09 Ağustos 2018 tari-
hinde, Konya Mimarlar Odası Şube Yö-
netim Kurulu 15 Ağustos 2018 tarihinde 
Şubemizi ziyaret etti.

• Milliyetçi Hareket Partisi Konya Mil-
letvekili Aday Adayı Makina Mühendi-
si Sedat Göncü 11 Mayıs 2018 tarihinde 
Şubemizi ziyaret etti.

• Şube Yönetim Kurulumuz 01 Haziran 
2018 tarihinde Selçuklu Belediyesi Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamın-
da ziyaret etti. 

• Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yar-
dımcılığı görevine atanan üyemiz Prof. 
Dr. Ayhan Göktepe’yi Şube Yönetim 
Kurulu olarak makamında ziyaret ettik. 

• Şube Başkanımız Doç. Dr. Fatih İşcan 

HKMO Konya Şubesi
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Amasya’da Toplantı

Amasya’da bulunan büro/şirket sahip-
leri ile Yönetim Kurulu üyelerimiz 14 
Nisan 2018 tarihinde bir araya geldi. 

İmar Barışı Paneli Düzenledik

Şube Yönetim Kurulumuz 15 Ağustos 
2018 tarihinde Tapu ve Kadastro 10. 
Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’n-
da, Şubemize bağlı tüm üyelerimizin 
davetli olduğu ‘İmar Barışı’ konulu pa-
nel düzenledi. Panel; Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Aziz Şişman`ın konuşması ile 
başladı, Samsun Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü Şube Müdürü Harita Mü-
hendisi Ahmet Ender Değirmenci`nin 
‘İmar Barışı’ konulu sunumu ile devam 
etti. Toplantıya katılan üyelerimizden 
gelen yoğun soruların cevaplanması ve 
karşılıklı fikir alışverişi ile panelimiz 
son buldu.

Panele katılım sağlayan; Tapu ve Ka-
dastro Samsun Bölge Müdür Yardım-
cısı Hasan Uzun’a, Samsun Kadastro 
Müdürü Şaduman Malkoç’a, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yase-
min Şişman’a ve özel sektör ve kamuda 
görevli tüm üyelerimize ayrı ayrı teşek-
kür ederiz.

HKMO Samsun Şubesi

Toplantıda kamu kurumları ile ilişkiler-
de yaşanan sorunlar ve irtibat büroları 
konusunu gündeme aldık. Toplantı-
nın verimli geçmesi ve katılan üyelerin 
memnuniyeti dolayısıyla belli aralıklar-
la tekrar toplantı düzenlenmesine karar 
verdik.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
Harita Mühendisliği Bölümü          
Mezuniyet Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Mezuniyet Töreni, 01 
Haziran 2018 tarihinde gerçekleşti. Me-
zuniyet törenine Yönetim Kurulu adına 
Şubemiz Başkanı Aziz Şişman, üyeleri-
miz Banu Yılmaz Aygül ve Mehmet Ali 
Tosun katıldı.

Şube Başkanımız Sayın Aziz Şişman; 
2017-2018 Mezuniyet Yılı Harita Mü-
hendisliği Bölümünde dereceye giren 
Miray İldeniz, Ayşe Özsoy ve Melike 
Kaya`yı kutlayarak kendilerine plaket 
ve çeşitli hediyeler sundu ve mezun 
olan tüm öğrencilere başarılar diledi.
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Ziyaretler

• 03 Nisan 2018 tarihinde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru 
Çolak, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi 
Karslı ve Avrasya Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Nihat Akyol’u ziyaret ederek mesleki 
fikir alışverişinde bulunduk.

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Metin Hüsem, Dekan Yardımcıları Prof. 
Dr. Tevfik Küçükömeroğlu, Doc. Dr. 
Ebru Çolak ile Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fevzi Karslı Şubemizi ziyaret etti.

• 25 Nisan 2018 tarihinde Rize ilinde 
kamu ve özel sektörde çalışan üyeleri-
mizi ziyaret ederek mesleki sorunları-
mız ve dayanışma üzerine fikir alışveri-
şinde bulunduk.

runlar ve öğrencilere tavsiyeler, Odamı-
zın yapısı ve etkinliklerine dair bilgiler 
verildi. Etkinlik, amfideki konuşmalar-
dan sonra, ikramlar eşliğinde Tanışma 
Çayı`yla bölüm fuaye alanında devam 
etti.

6 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00`de 
Prof. Dr. Fevzi Karslı`nın harita mühen-
disliğinin geleceğine ve mevcut eğitim 
olanaklarına dair hazırladığı bir sunum 
eşliğinde, bölüm öğrencilerinin, Oda 
Genel Merkezi yöneticilerinin ve üyele-
rimizin katılımıyla bir söyleşi gerçekleş-
tirildi. Mesleğimizi gelecekte bekleyen 
fırsatlar ve tehditler, yeni açılan bölüm-
ler, plansız artırılan kontenjanlar, önü-
müzdeki yıllarda harita mühendislerin-
den ülke ve toplum olarak beklentiler 
ile Odamızın yürüttüğü ve planladığı 
çalışmalar üzerine gerçekleştirilen söy-
leşi, soru-cevap şeklinde forum olarak 
devam etti.

şubelerimizden  /  samsun, trabzon

KTÜ Harita Mühendisliğinde               
Tanışma Çayı ve Şubemizde           
Söyleşi

5 Ekim Cuma günü Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünde, Şubemiz ve üniversite iş 
birliğiyle, Oda Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, bölüm akademisyenleri ve öğ-
rencilerin katılımıyla bir tanışma çayı 
ve toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Özbenli Amfisin-
de gerçekleşen etkinlik; saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı`nın ardından Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Fevzi Karslı`nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Akabinde Mü-
hendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hüsniye Ebru Çolak, HKMO 
Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğ-
lu, HKMO Onur Kurulu Üyesi Mustafa 
Yıldız ve HKMO Genel Başkanı Orhan 
Kasap`ın konuşmalarıyla devam etti.  

Konuşmalarda özetle; üniversite-Oda iş 
birliği, mezuniyet sonrası yaşanan so-

HKMO Trabzon Şubesi
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Harita Bülteni

17621 sicil numaralı üyemiz Murat Gülen, 02.09.2018 tarihinde Sevgi 
Hacıoğlu ile evlenmiştir.

16257 sicil numaralı üyemiz Enes Üge, 09.09.2018 tarihinde Seda Pınarcı 
ile evlenmiştir. 

7729 sicil numaralı üyemiz Ufuk Bozacı, 21.07.2018 tarihinde Sevda Kı-
rel ile evlenmiştir. 

15496 sicil numaralı üyemiz Uğur Karahan, 23.09.2018 tarihinde 15947 
sicil numaralı üyemiz Yasemin Topal ile evlenmiştir.

4555 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali Öztürk‘ün Oğlu M. Emin Öz-
türk, 23.09.2018 tarihinde Gülser Öz ile evlenmiştir.

11565 sicil numaralı üyemiz Süleyman Hilmi Dal, 02.09.2018 tarihinde 
Semra Dal ile evlenmiştir.

15445 sicil numaralı üyemiz Ezgi Kulein, 02.09.2018 tarihinde evlenmiş-
tir. 

14653 sicil numaralı üyemiz Ebru Yorgun, 26.08.2018 tarihinde evlenmiş-
tir. 

12007 sicil numaralı üyemiz Neşat Başoğlu, 17.08.2018 tarihinde evlen-
miştir. 

Çiftlerimizi tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Evlenenler

NOT: Burada yayınlanan bilgiler 6 Nisan - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında olan ve Odamıza bildirilen 
gelişmelerden derlenmiştir. Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır.

13588 sicil numaralı üyemiz Elif Omaroğulları ve Müjdat Omaroğulları 
çiftinin 07.05.2018 tarihinde “Osman” adını verdikleri bir erkek çocuğu 
olmuştur. 

7461 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali Akgül ve Semra Akgül çiftinin 
16.07.2018 tarihinde “Ceyda” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

10266 sicil numaralı üyemiz Gökhan Akçakoca ve İsminur Akçakoca 
çiftinin 16.07.2018 tarihinde “Ahmet” adını verdikleri bir erkek çocuğu 
olmuştur. 

13424 sicil numaralı üyemiz Emre Özcan’ın 18.06.2018 tarihinde “Ece 
Çağın” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur.

13552 sicil numaralı üyemiz Fatih Latifoğlu ve Hatice Latifoğlu çiftinin 
05.09.2018 tarihinde “Gökalp” adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

9967 sicil numaralı üyemiz Mustafa Uyar’ın 31.03.2018 tarihinde “İlbilge 
Beliz” ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 

12215 sicil numaralı üyemiz Osman Duran’ın 05.04.2018 tarihinde “Il-
gın” ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 

11003 sicil numaralı üyemiz Murat Aydın’ın 16.08.2018 tarihinde “Uras” 
adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

12965 sicil numaralı üyemiz Uğur Bulut’un 14.08.2018 tarihinde “Zey-
nep Eva” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

12513 sicil numaralı üyemiz Fatih Aliyazıcıoğlu’nun 18.05.2018 tarihin-
de “Kerem” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

13244 sicil numaralı üyemiz Muhammed Kürşat Gürsoy’un 24.04.2018 
tarihinde “Akif Selman” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

12557 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Şube Çevre Şehircilik Bakan-
lığı İşyeri Temsilcisi Mehmet Akan ve Cansu Akan çiftinin 15.09.2018 
tarihinde “Arin Rüzgar” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

8050 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Hışır ve Sevgi Hışır çiftinin 13.08.2018 tarihinde “Boran” adını 
verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

11835 sicil numaralı üyemiz Turan Göksu ve Bahar Göksu çiftinin 
29.07.2018 tarihinde “Alya Naz” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

12563 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Çekmeköy İlçe Temsilcisi İpek 
Aktan Yeşilyurt ve Kemal Yeşilyurt çiftinin 30.05.2018 tarihinde “Deniz” 
adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

11241 sicil numaralı üyemiz Özgür Uruk ve Öznur Uruk çiftinin 
27.04.2018 tarihinde “Ela” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

12425 sicil numaralı üyemiz Burcu Çelik’in 02.07.2018 tarihinde “Mev-
sim” adını verdikleri bir çocuğu olmuştur. 

10851 sicil numaralı üyemiz İbrahim Özdemir’in 15.05.2018 tarihinde 
“Kamil Barlas” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

7172 sicil numaralı üyemiz Hakan Aytünür’ün 26.04.2018 tarihinde “Ali 
Mirza” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

12824 sicil numaralı üyemiz Muhammet Akif Akçay’ın 16.04.2018 tari-
hinde “Ahmet Emir” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

15405 sicil numaralı üyemiz Kübra Demirel’in 18.02.2018 tarihinde 
“Hira” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

HKMO Ailesine yeni katılan miniklere uzun ve sağlıklı bir ömür, aile-
lerine mutluluklar dileriz.

Yeni Doğanlar

15418 sicil numaralı üyemiz Şule Bahar Ünnü, Seyhan Belediyesi Kent-
sel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden Akçakoca Belediyesi Bilgi İşlem Mü-
dürlüğüne atanmıştır.

5471 sicil numaralı üyemiz Metin Öztürk, DSİ Genel Müdürlüğü Arazi 
Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Yardımcısı göre-
vine atanmıştır. 

8267 sicil numaralı üyemiz Önder Karagöz, DSİ Genel Müdürlüğü Ara-
zi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı, CBS Şube Müdürü görevine 
atanmıştır. 

5080 sicil numaralı üyemiz Atakan Sert, DSİ Genel Müdürlüğü Arazi 

Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı, Arazi Toplulaştırma Şube Mü-
dürü görevine atanmıştır. 

14330 sicil numaralı üyemiz Oğulcan Cengiz, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Harita ve CBS Daire Başkanlığı Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube 
Müdürlüğüne atanmıştır. 

10521 sicil numaralı üyemiz Erkan Oğuzhan Erdoğdu, TCDD Genel 
Müdürlüğü Etüt Proje Dairesinden TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne 
atanmıştır. 

Meslektaşlarımıza başarılarının devamını dileriz.

Atananlar, Emekli Olanlar
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11321 sicil numaralı üyemiz Cem Ahmet Öztürk, 01.05.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

2458 sicil numaralı üyemiz Musa Çelebi İnce, 24.09.2018 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 

1479 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin Ekinci’nin babası yaşamını 
yitirmiştir. 

3712 sicil numaralı üyemiz Süleyman Atlıhan’ın babası yaşamını yitir-
miştir. 

5641 sicil numaralı üyemiz Ercan Arda yaşamını yitirmiştir. 

11695 sicil numaralı üyemiz Kadri Pamukoğlu’nun annesi yaşamını yi-
tirmiştir. 

1450 sicil numaralı üyemiz Namık Kemal Küçük, 09.06.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

15564 sicil numaralı üyemiz Ahmet Şamil Demirel, 16.04.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

1754 sicil numaralı üyemiz Murat Koca 04.04.2018, tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

7982 sicil numaralı üyemiz Ganim Kırkıcı’nın babası 05.07.2018 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 

2373 sicil numaralı üyemiz Savaş Sorgun’un annesi, 6096 sicil numaralı 
üyemiz Gülben Sorgun’un kayınvalidesi 30.08.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.

6625 sicil numaralı üyemiz Yaşar Saygun’un babası 09.09.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.

2085 sicil numaralı üyemiz Kemalettin Karadeniz, 27.09.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

7406 sicil numaralı üyemiz Kadir Uzun, 30.06.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

2700 sicil numaralı üyemiz A. Hamdi Bayram, 17.05.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

10497 sicil numaralı üyemiz Yemlihan Zaman, 28.06.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

3873 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Beşiktaş Temsilci Yardımcısı 
Doğan Ender Topcuoğlu`nun annesi Mehibe Topcuoğlu yaşamını yitir-
miştir. 

11764 sicil numaralı üyemiz Nurullah Özbilge’nin babası Selaheddin 
Özbilge 21.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

5239 sicil numaralı üyemiz Firdevs Yomralıoğlu`nun annesi, 2885 sicil 
numaralı üyemiz Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu`nun kayınvalidesi Mer-
yem Hanım yaşamını yitirmiştir. 

3697 sicil numaralı üyemiz Sadettin Çok’un annesi Saniye Çok 
14.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

3446 sicil numaralı üyemiz Sevim Saroğlu’nun annesi Hafize Hanım 
yaşamını yitirmiştir. 

5495 sicil numaralı üyemiz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atınç Pırtı’nın annesi Emel 
Pırtı 09.07.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

2586 sicil numaralı üyemiz Nihat Kural, 27.06.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

2230 sicil numaralı üyemiz Şükrü Kengil’in babası Osman Kengil 
20.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

227 sicil numaralı üyemiz Necmettin Uncuoğlu, 21.06.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

2839 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Şube II. Başkanı Hasan Yalçın 
Arıpınar`ın babası Muhittin Arıpınar yaşamını yitirmiştir. 

2196 sicil numaralı üyemiz Tülün İnal`ın babası ve 2204 sicil numaralı 
üyemiz Yunus Kazım İnal`ın kayınpederi Mehmet Nasuhi Özoğan ya-
şamını yitirmiştir. 

2384 sicil numaralı üyemiz ve İstanbul Şube Sekreteri Yaşar Belen`in 
annesi Saniye Belen yaşamını yitirmiştir. 

5024 sicil numaralı üyemiz Mehmet Eren`in annesi Fevziye Eren yaşa-
mını yitirmiştir. 

1974 sicil numaralı üyemiz Oktay Kınalıkaya, 10.09.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

193 sicil numaralı üyemiz Muhlis Akyalı, 11.08.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

2107 sicil numaralı üyemiz Meral Çetken’in annesi 07.06.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.  

2888 sicil numaralı üyemiz Servet Alabalık’ın annesi 25.05.2018 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 

726 sicil numaralı üyemiz Sadık Deper’in eşi 17.05.2018 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 

2869 sicil numaralı üyemiz Tamer Toyran’ın annesi 28.03.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

4076 sicil numaralı üyemiz Levent Ünver’in babası 13.03.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

11610 sicil numaralı üyemiz Burak Şimşek’in babası 11.03.2018 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 

3244 sicil numaralı üyemiz Müzeyyen Eyidoğan’ın babası 10.03.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

8871 sicil numaralı üyemiz Yeliz Can’ın babası 25.02.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

3112 sicil numaralı üyemiz Zafer Beydilli’nin ablası 11.02.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3931 sicil numaralı üyemiz Semih Yalın’ın annesi 09.02.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3858 sicil numaralı üyemiz Sadık Şenol Karakaya’nın annesi 09.02.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

2810 sicil numaralı üyemiz Recep Kurt’un annesi 12.01.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

4103 sicil numaralı üyemiz Murat Arslandöl’ün babası İrfan Arslandöl, 
05.09.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

duyurular

Aramızdan Ayrılanlar

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

Soldan Sağa

6. Elde edilen sonuçlardaki iç tutarsızlıkları ortadan kaldıran veya hata-
ları en aza indirmek amacıyla ölçülere ait düzeltmelerin belirlenmesi ve 
uygulanması işlemi

7. Kuzeyden saat istikameti yönünde ifade edilen bir eğime karşılık gelen 
yatay doğrultu veya bir noktadan geçen düzlemin baktığı yön

9. Universal Transverse Merkator projeksiyonu

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

13. Eş yükselti eğrisi

15. Cisimlerden gelerek mercekten geçen ışık ışınlarının merceğin öbür 
tarafında bir görüntü oluşturması için mercek ekseni üzerinde toplandığı, 
aynı zamanda en iyi hayali görüntünün oluştuğu yer

17. Dünya üzerindeki yatay referans doğrultusunun gösterilmesine ya-
rayan cihaz

18. Bir akarsuyun denize kavuştuğu yarde, iki kola ayrılması ile meydana 
gelen üç köşeli adacık

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

20. Yerin yapısındaki düzensizliklere bağlı olarak ölçülen bir değerin te-
orik değerinden olan ve jeodezik anomali olarak da adlandırılan sapma

ÇENGEL BULMACA

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17
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20 21 22

23

24

25

SOLDAN SAĞA

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

7. Kuzeyden saat istikameti yönünde ifade edilen
bir eğime karşılık gelen yatay doğrultu veya bir
noktadan geçen düzlemin baktığı yön

9. Universal Transverse Merkator projeksiyonu

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

13. Eş yükselti eğrisi

15. Cisimlerden gelerek mercekten geçen ışık
ışınlarının merceğin öbür tarafında bir görüntü
oluşturması için mercek ekseni üzerinde
toplandığı, aynı zamanda en iyi hayali
görüntünün oluştuğu yer

17. Dünya üzerindeki yatay referans doğrultusunun
gösterilmesine yarayan cihaz.

18. Bir akarsuyun denize kavuştuğu yarde, iki kola
ayrılması ile meydana gelen üç köşeli adacık

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

20. Yerin yapısındaki düzensizliklere bağlı olarak
ölçülen bir değerin teorik değerinden olan ve
jeodezik anomali olarak da adlandırılan sapma.

24. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde,
mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset
senedinde belirtilen şahıslara intikal etmesi hali.

25. Bir negatif ve pozitif resim üzerinde aydınlık ve
karanlık bölümler ve gölgeler arasındaki gerçek
yoğunluk ve renk/ton farkı

YUKARDAN AŞAĞI

1. bir cilt içinde bir araya toplanmış haritalar takımı.

2. Yeni bir yapı inşaatı, inşa edilmiş yapılarda
ekleme ve değişiklikler ve bunların onarımlarının
yapılabilmesi için, imar sınırı içinde
belediyelerden, imar sınırı dışındaki yerlerde ise
il yetkili makamlarından alınan izin.

3. Suyu bir yerde toplamak veya akışına engel
olmak için taş, toprak veya betondan yüksek bir
yapı.

4. Açıklık açısı

5. Tapu kütüğündeki bir bilginin geçersiz duruma
getirilmesi, yok edilmesi

6. Yol inşaatlarında: yol gabarisinin, proje düşey
hat (kırmızı hat) kolarına uygun olarak

24. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mah-
kemeden alınmış veraset senedinde belirtilen şahıslara intikal etmesi hali

25. Bir negatif ve pozitif resim üzerinde aydınlık ve karanlık bölümler ve 
gölgeler arasındaki gerçek yoğunluk ve renk/ton farkı

Yukarıdan Aşağı

1. Bir cilt içinde bir araya toplanmış haritalar takımı

2. Yeni bir yapı inşaatı, inşa edilmiş yapılarda ekleme ve değişiklikler ve 
bunların onarımlarının yapılabilmesi için, imar sınırı içinde belediyeler-
den, imar sınırı dışındaki yerlerde ise il yetkili makamlarından alınan 
izin

3. Suyu bir yerde toplamak veya akışına engel olmak için taş, toprak veya 
betondan yüksek bir yapı

4. Açıklık açısı

5. Tapu kütüğündeki bir bilginin geçersiz duruma getirilmesi, yok edil-
mesi

6. Yol inşaatlarında yol gabarisinin, proje düşey hat (kırmızı hat) kolarına 
uygun olarak yerleştirilebilmesi için doğal zemin ile yol üst yapısı arasın-
da kalan kısımı

8. Gayrimenkul ile veya malik ile ilgili bazı özelliklerin, tapu kütüğünde-
ki beyanlar hanesine yazılması işlemi

10. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün işlerini bilgisayar orta-
mında tutacak entegre bilgi sisteminin adı

12. En az iki nokta çifti ile tanımlanan temel coğrafik varlıklardan biri 
veya bir düğüm noktasından başlayıp diğer bir düğüm noktasında sona 
eren, sıralı (x,y) koordinat çiftlerinden oluşan dizi

13. Karada 1609 metre uzunluğa tekbül eden uzunluk birimi

14. Tahlil veya çözümleme olarak da adlandırılan, bir işlemin belirli bir 
yöntemle metodolojik olarak incelenmesi ve daha detaylı çalışmalar için 
ilgili birimlere bölünmesi işlemi

16. Kapalı havza ve kokurdanlardan, suların yer altına akışını sağlayan 
doğal delik

17. Harita ve plan dizgelerinden her biri

19. Sayısal yükseklik modeli

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

22. Gerçek kuzey veya manyetik kuzey referans alınarak saat istikameti 
yönünde belirlenen açı

23. Bir değişkenin gerçek veya gerçek olarak kabul edilen değeri ile he-
saplama veya gözlemle bulunan değeri arasındaki fark
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DUYURU

Bildiri Öze� Son Gönderme Tarihi: 15 Şubat 2019

Değerlendirme Sonucu Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 18 Mart 2019

Öğrenci Poster Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2019

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tam Me�n Gönderme Tarihi: 27 Nisan 2019

Kurultay Tarihi: 25-27 Nisan 2019

Ayrın�lı bilgi ve açıklamalar için:

Önemli Tarihler

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

Eğitim, istihdam, Toplum 5.0 
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Zeynep Alyanak
Harita Mühendisliği Öğrencisi
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DUYURU

“2019 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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DUYURU

Ülkemizde harita ve kadastro mühendisliği eğitiminin
70. yılı etkinliklerini de kapsayacak olan

için çalışmalar başladı.

Lütfen ajandanıza not edin:
25-27 Nisan 2019 / Hacettepe Ünv. Beytepe  Kongre Merkezi

Yetmişe Sayım Başladı

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0 


