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HHarita Bültenimizin 104. sayısı ile siz değerli 
meslektaşlarımız ve okurlarımızla yeniden 
buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu sayımızda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de zor günler geçirmemize neden olan bir salgın 
hastalığın gölgesinde mesleğimize, gündeme, bilime, 
kültür ve sanata yer verirken Odamızın mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız için yaptığı girişimleri de bir kez daha 
hatırlamak istedik. 

Yaşam biçimlerimizi oldukça etkileyen pandemi 
dolayısıyla bu konu üzerinden açık veri konusunu ele 
alırken pandemi ve sağlıklı kentler ile ilgili görüşlere de 
yer verdik. 

Deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olduğumuz bilinci 
ile alınması gereken önlemleri yineledik, kent yağmalarına 
dikkat çekmeye çalıştık. 

Salgın sebebiyle gecikmeli olarak gerçekleştirebildiğimiz 
47. Olağan Genel Kurulumuzla ilgili bilgilere de yer 
verdiğimiz bu sayımızda Genel Kurul kararlarıyla değişen 
Oda mevzuatımız hakkında sizleri bilgilendirirken meslek 
alanlarımızı korumak gayesi ile açtığımız davalara ilişkin 
güncel süreçleri de aktardık. 

Geçtiğimiz günlerde sonsuzluğa uğurladığımız, değerli 
hocamız Prof. Dr. Ahmet Aksoy’un mesleğimize ve 
Odamıza olan katkılarını yad etmek için hocamızla geçmiş 
yıllarda yapmış olduğumuz röportaja bu sayımızda da yer 
vererek hocamızı anmak ve anısını yaşatmak istedik. 

Teknoloji köşemizde ‘akıllı tarım’ konusunu ele alarak 
mesleğimizin etki alanına dikkat çekerken bilim 
köşemizde güncel gelişmeleri takip etmeye çalıştık, gezi 
yazımızla Göbeklitepe’ye bir yolculuk yaparak tarihin 
havasını soluduk. 

HKMO Yayın Kurulu olarak ülkemiz, mesleğimiz, 
değerlerimiz için sesimizi duyurmaya çalıştığımız; 
Odamızın çalışmalarına ve güncel konulara yakından 
baktığımız 104. sayımızı beğeneceğinizi umuyor ve 
sağlıklı, güzel günlerde yeni sayımızla sizlerle tekrar 
buluşmayı diliyoruz.

105. sayımızda buluşmak üzere…
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Harita Bülteni

47. Dönem HKMO Kurulları

Yönetim Kurulu
Ali İpek Genel Başkan

1987 yılında Çorum’da doğdu. Lisans eğitimini 2011 yılında 
KTÜ’de tamamladı. HKMO Bülten Yayın Kurulu Üyeliği ve 
Genel Yayın Yönetmenliği, Odamız adına Bakanlıklararası Harita 
İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu üyelikleri başta olmak 
üzere Odamızın ve Ankara Şubemizin birçok mesleki-teknik 
komisyonunda aktif görevlerde bulundu. Odamızca birçok 
ilde düzenlenen meslek içi eğitimlerde CAD ve CBS yazılımları 
eğitmenliği yaptı. 45. Dönem HKMO Örgütlenme Sekreterliği, 
46. Dönem HKMO Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Özel 
sektörde jeodezik ağlar, CBS, karayolu/demiryolu güzergâh 
dizaynı, arazi yönetimi, fotogrametri, boru hattı dizaynı ve 
inşaatı gibi alanlarda çalışarak mesleki hayatını sürdürdü. Halen 
özel sektörde benzer konular üzerine çalışma hayatına devam 
etmektedir.

Ayhan Erdoğan II. Başkan

1965 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Trabzon’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. İki yıl 

özel sektörde, altı ay Ankara Büyükşehir Belediyesinde, dört 
yılı Harita Şube Müdürlüğü olmak üzere on yedi yıl Altındağ 

Belediyesinde görev yaptı. 37., 38. ve 39. Dönem HKMO 
İmar Komisyonu Üyeliği, 8. Dönem HKMO Ankara Şube 

Kamu Çalışanları Komisyonu Üyeliği, 12. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu Üyeliği, 
14. ve 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

Sekreterliği, 42. ve 43. Dönem Denetleme Kurulu Üyeliği, 44. 
Dönem HKMO Genel Saymanlığı, 45. Dönem HKMO Genel 

Sekreterliği, 46. Dönem HKMO II. Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğünde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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hkmo haberler

Hüseyin Arkan

Örgütlenme Sekreteri  

1988 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise 
eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini 

2012 yılında İTÜ’de tamamladı.2012 yılından itibaren 
ücretli çalışmaktadır.  HKMO Bülten Yayın Kurulu 

Üyeliği ve HKMO Ankara Şubesinin birçok mesleki-
teknik komisyonunda aktif görevlerde bulundu. 

11. Dönem HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 12. Dönem HKMO Ankara Şube Saymanlığı 

ve 13. Dönem HKMO Ankara Şube Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 

Yeliz Karaarslan

Genel Sayman

1989 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Çorum’da tamamladı. 2010 yılında Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İki yıl özel 

sektörde çalıştıktan sonra TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Merkezinde teknik personel 

kadrosunda görev aldı. 2013 yılından itibaren TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Emlak Müdürlüğünde çalışmaktadır. 43. Dönem 
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu Üyeliği; 44., 

46. ve 47. Dönem Kadın Komisyonu Üyeliği; 5., 6. ve 
7. Dönem 1 No.lu Mesleki Standartlar, Uygulamalar 

ve Yasal Temeller Komisyonu Üyeliği; 14., 15.,16. 
ve 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Yürütme Kurulu Üyeliği; 45. ve 46. Dönem HKMO 

Genel Saymanlığı görevlerinde bulundu.

Murat Türüdü 

 Genel Sekreter

1983 yılında Bulancak’ta doğdu. 2009 yılında Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 2010 yılından itibaren TCDD 2. Bölge 
Müdürlüğü Emlak Servisinde çalışmaktadır. 42. ve 
43. Dönem Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
Üyeliği, 42. ve 43. Dönem Yayın Kurulu Üyeliği, 13. 
ve 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Yürütme Kurulu Üyeliği, 7. Dönem 1 No.lu Mesleki 
Standartlar, Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Üyeliği, 46. Dönem HKMO Örgütlenme 
Sekreterliği görevlerinde bulundu.
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Harita Bülteni hkmo haberler

Hasan Demirtaş Üye

1956 yılında Ankara’da doğdu. Tapu ve Kadastro Meslek 
Lisesinden 1974 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesinden 1982 
yılında mezun oldu. Harp Akademileri Komutanlığı, Milli 
Güvenlik Akademisini (40. Dönem) 1994 yılında bitirdi. Ağrı ve 
İstanbul Kadastro Müdürlüklerinde Fen Memuru–Mühendis 
olarak görev yaptı. 1984 yılında TEK Genel Müdürlüğü (Nükleer 
Santraller, İnşaat, Emlak-Kamulaştırma ve Şebeke Tesis Daire 
Başkanlıklarında) mühendis ve koordinatör mühendis olarak 
görev yaptı. Türkiye genelinde hidroelektrik, termik, doğalgaz 

çevrim ve nükleer santral sahalarında 
ve enerji nakil hatlarında görev yaptı. 

1990 yılında KKTC Girne Teknecik 
Santralinde çalıştı. 1993 yılından 
itibaren Başbakanlık SHÇEK Genel 
Müdürlüğünde İnşaat Emlak Daire 
Başkanlığında Şube Müdürü ve Daire 

Başkan V. olarak görev yaptı, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı İnşaat Emlak’ta 
çalışmakta iken 2019 yılında 
mühendis olarak emekli 
oldu. HKMO İş Yeri 
Temsilciliği, 12. Dönem 
Ankara Şube Yönetim 
Kurulu, 43. (Yedek Üye) 
ve 46. Dönem Onur 
Kurulu Üyeliği ile Şube, 
Genel Merkez ve TMMOB 

Delegelikleri yaptı.

Ufuk Aydın Yedek Üye
Sezai Akyol Yedek Üye 
Sevsin Erdoğan Köroğlu Yedek Üye 
Hüseyin Kırşan Yedek Üye
Murat Cesur Yedek Üye
Murat Selim Çepni Yedek Üye
Oğulcan Cengiz  Yedek Üye

Yönetim Kurulu

Deniz Dönmez Üye
Erdem Tuna Üye
Mehmet Ali Tosun Üye
Nusret Kaya Üye
Selahattin Avşar Üye
Seyfi Çubuk Üye
Şahin Atagün Üye
Taylan Öztürk Yedek Üye
Erkan Demiröz Yedek Üye
Anıl Sağdıç Yedek Üye
Selahattin Elçi Yedek Üye
Emrah Volkan Yedek Üye
Umut Çağrı Güllü Yedek Üye
Celaleddin Kılıç Yedek Üye

Denetleme Kurulu

Ali Fahri Özten

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Mahmut Gültekin Üye
Fikret Pekal Üye
Hakan Akçın Üye
Vehbi Serdar Arz Üye
Zafer Beydilli Üye
Muhyettin Zuğurlu Yedek Üye
Serap Dağdelen Yedek Üye
Cafer Kaya Doğan Yedek Üye
Oktay Söğüt Yedek Üye
Niyazi Ertan Yedek Üye

Onur Kurulu

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB Yönetim Kurulu

Eray Yıldız Eğitim Sekreteri

1976 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta 
ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 
2000 yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 2006 yılından bu yana Gaziantep 
İl Temsilciliği görevini yürütmekte olup 

HKMO Adana Şube Danışma Kurulu 
Üyeliği; 44., 45., ve 46. Dönem Birim Fiyat 
Komisyonu Üyeliği; 45. Dönem Özel Sektör 
Komisyonu Üyeliği; 46. Dönem 1 No.lu 
Özel Sektör Komisyonu Başkanlığı; 44. 

Dönem HKMO Onur Kurulu Üyeliği; 45. 
Dönem HKMO Denetleme Kurulu Üyeliği; 
13. Dönem HKMO Adana Şube II. Başkanlığı  

görevlerinde bulundu. Halen kurucusu 
olduğu kendi şirketinde çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

104
Harita Bülteni 06

Mesleğimizin
Bilirkişilik Alanlarını da Koruyoruz

DUYURU

Ayrıntılı bilgi için:



Harita Bülteni hkmo haberler

Odamızca, Genel Merkezimiz /
Şubelerimiz / Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerimiz tarafından 

üyelerimize yönelik düzenlenen çevrim 
içi (online) veya yüz yüze etkinliklerin 
planlanabildiği, duyurusunun etkin 
olarak yapılabildiği ve Oda birimleri-
mizce gerçekleştirilen tüm eğitim, we-
binar, panel, söyleşi vb. etkinliklerin 
tek bir ekranda üyelerimiz tarafından 
takip edilebildiği, planlı ve takvimlen-
dirilmiş bir etkinlik portalı oluşturuldu. 

HKMO web ana sayfasındaki MİSEM 
sekmesinden ya da https://hkmomi-
sem.org bağlantısından ulaşabileceği-
niz sayfada etkinlikleri e-posta ya da 
telefon takviminize kaydedebilir, kayıt 
gerektiren etkinliklerimizde etkinlik ta-
rihi, saati, bilgilendirme ve hatırlatma 
uyarısını e-posta ile otomatik olarak 
alabilirsiniz. Kullanımı sırasında ortaya 

çıkan ihtiyaçlara göre önümüzdeki sü-
reçte bu uygulamanın geliştirilmesine 
devam edeceğiz.

Hayata geçirilen bu portal ile özel-
likle salgın nedeniyle evlerimize ka-
pandığımız günlerde web üzerinden 
gerçekleşen etkinliklerimizin sayı-
sının artması neticesinde; bu portal 
vasıtasıyla Şubelerimizin ve Merkeze 
Bağlı Temsilciliklerimizin düzenledi-
ği etkinliklere tüm üyelerimizin daha 
rahat ulaşabilmesini ve takip ede-
bilmesini, üyelerimizin düzenlenen 
her etkinlikten maksimum düzeyde 
yararlanabilmesini, etkinliklerimizin 
üyeye daha etkili bir şekilde önceden 
duyurularak üyelerimizin katılım 
planlarını bu doğrultuda yapabilme-
sinin sağlanmasını, Oda hizmetlerinin 
ve aktivitelerinin üyelere daha etkili 
bir şekilde ulaştırılmasını amaçladık.  

Mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın 

gelişmeleri takip edebilmesini 

önemsiyoruz. Bu amaçla 

büyük bir önem arz eden 

meslek içi eğitimlerin takibinin 

daha kolay yapılabilmesi için 

HKMO Meslek İçi Sürekli 

Eğitim Merkezi (MİSEM) 

Çevrim İçi Etkinlik Portalı 

yayına başladı.  
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Artık Görmedim Duymadım Yok

MİSEM Online

Özgün bilimsel çalışmalar ile hem araştırmacılara

hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi yeni sayısıyla sizlerle.

Yeni sayıya ulaşmak için

DUYURU

Cilt:7  Sayı:2

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Yayımlandı
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Bilindiği üzere, korona virüs (co-
vid-19) salgınından ülkemizin de 
etkilenmesi dolayısıyla birtakım 

tedbirler alındı ve bu tedbirlerden etki-
lenen vatandaşlarımız için de bazı dü-
zenlemeler getirilerek mağduriyet ya-
şamalarının önüne geçilmek istendi. Bu 
kapsamda küçük işletmeler için kamu 
bankaları tarafından ilk 6 ay faizsiz, 
geri ödemesiz, kredi desteği uygulama-
sı başlatıldı.

Üyelerimizden gelen şifahi bilgiler ve 
şikâyetler doğrultusunda; kamu ban-
kalarının salgın nedeniyle sağladıkları 
“Can Suyu Kredisi” adlı kredi destek 
kapsamında gerçek kişi olarak faaliyet 
gösteren Odamıza tescilli serbest hari-
ta ve kadastro mühendislik müşavirlik 
bürolarının ve lisanslı harita ve kadast-
ro mühendislik bürolarının özellikle 
Halkbank şubelerine yaptıkları başvu-
rularında Bankanın şubeleri tarafından 
Sanayi ve Ticaret Odasına veya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olma 
koşulunun arandığı, kredi konusunda 
normal bir işletme gibi değerlendiril-

mediği, bunun beraberinde sektörümü-
zün destek kapsamına alınmadığının 
ifade edildiği, gerekli kolaylığın göste-
rilmediği ve bu destek paketinden ya-
rarlandırılmadığı Odamıza iletildi.

Söz konusu mağduriyetlerin gideril-
mesi adına; bu destek paketinden ya-
rarlanamayan Odamıza tescilli serbest 
harita ve kadastro mühendislik müşa-
virlik büroları için Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odasına veya Ticaret Odasına ka-
yıtlı olma koşulunun aranamayacağı, 
bu durumun yasa ve yönetmeliklerle 
sabit olduğu, ayrıca sektörümüzün de 
bu destek kapsamına alınması gerek-
tiği ve durumun düzeltilerek banka 
şubelerinin bilgilendirilmesi gerektiği 
hususu yazılı olarak ve aynı zamanda 
sözlü görüşmelerle Halkbank Genel 
Müdürlüğü başta olmak üzere Vakıf 
Bank ve Ziraat Bankası Genel Müdür-
lüklerine iletildi.

Bu girişim sonrasında gerekli düzenle-
meler yapıldı ve üyelerimizin mağduri-
yetleri giderildi.

Pandemi dolayısıyla zor 

günler geçiren üyelerimizin 

lehine olacak uygulamaların 

hayata geçirilmesi, mevcut 

uygulamalardan üyelerimizin 

de yararlanabilmesi 

için gerekli girişimlerde 

bulunmaya devam ediyoruz. 

Girişimlerimiz sonucunda 

üyelerimiz de “İşe Devam 

Desteği- Küçük İşletme 

Can Suyu Kredisi”nden 

faydalanabiliyor.
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Üyelerimize İşe Devam Desteği Kredisi İmkanı

HKMO Girişimiyle

DUYURU

Teminat Miktarı 4 Kat Arttırılarak

Ferdi Kaza Sigortalarınız Yenilendi



Harita Bülteni
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Çözüm İçin Kolları Sıvadık

İş YÖK Bilgi YÖK

hkmo haberler

Harita/geomatik mühendisliği lisans          

eğitiminde yaşanan sorunların çözümü ve 

ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve de 

meslektaş adayı öğrencilerimiz için aklın ve 

bilimin ışığında doğru bir yol haritası çizilmesi 

için HKMO olarak gerekli çağrıları yapıyor, 

toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla 

yaptığımız çalışmaları bir kez daha hatırlayalım:
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Odamız; son on yıl içerisinde so-
rumlu kurum olan YÖK başta 
olmak üzere meslektaş millet-

vekillerimize defaaten raporlar sunmuş; 
görüşmeler yapmış; ülkemizde sayıları 
hızla artan harita/geomatik mühendis-
liği lisans programları ve kontenjanları 
konusundaki kaygılarını, gelecek açı-
sından sektörel anlamda doğuracağı 
sonuçları, istidam olanaklarına olan et-
kisini ve de nitelikli mühendisler yetiş-
tirilmesi noktasındaki sonuçlarını dile 
getirmiştir. 

Son olarak 11-12 Ekim 2019 tarihlerin-
de İstanbul`da Odamızın gerçekleş-
tirdiği Harita/Geomatik Mühendisliği 
Eğitim-Öğretim Sempozyumu`nda ise 
lisans programları ve kontenjanları ko-
nusundaki çıktılar, konunun paydaşı 
olan “Öğrenci, Akademisyen, Üniver-
site, Meslek Odası, Kamu, Özel Sektör” 
unsurlarıyla çok boyutlu ele alınmış, 
ülkemizde mesleğimizin geleceğini bi-
çimlendirmek adına ortak aklın ürünü 
olan stratejik hedefler belirlenmiş ve bir 
sonuç bildirgesi yayınlamıştır. 

Ülkemizde Odamıza kayıtlı 18.000, ka-
yıtlı olmayan yaklaşık 3.000 kişi ile top-
lam 21.000 harita/geomatik/jeodezi ve 
fotogrametri/harita ve kadastro mühen-
disi bulunmaktadır. 
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durum; matematik, fizik ve geometri 
gibi temel bilim dersleri açısından ge-
rek eğitim-öğretim gerekse mezuniyet 
sonrası uygulama niteliği açısından 
güçlü olması gereken harita/geomatik 
mühendislerinin neredeyse birkaç sayı-
sal soruyu doğru yaparak lisans prog-
ramlarına yerleşmesine olanak sağla-
maktadır. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynak-
ları Ofisi araştırma projelerinden biri 
olan “Üni-Veri”, ülkemizdeki üniver-
sitelerin bölüm bazında iş bulma sü-
relerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve 
kamuda işe girme oranlarını, ortalama 
ücretlerini, istihdamın sektörel dağı-
lımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya 
koyan ulusal bir araştırmadır. 2014-

2019 yılı verilerine göre harita/geoma-
tik mühendisi lisans programları için 
Taban Başarı Sırası (TBS) 70.299-280.496 
aralığındadır. YÖK, nitelikli öğrenci 
ve nitelikli mezun açısından bazı mes-
leklerde ÖSYM`nin yapmış olduğu sı-
nav sonucuna göre Taban Başarı Sırası 
(TBS) belirlemiştir. Tıp programları için 
en düşük 50 bininci, eczacılık program-
ları için en düşük 100 bininci, hukuk 
programları için en düşük 125 bininci, 
mimarlık programları için en düşük 250 
bininci ve mühendislik programları için 
ise en düşük 300 bininci sıralamadaki 
öğrenciyi almaktadır.

Maalesef bu ölçütlere göre harita/geo-
matik mühendisi lisans programları, en 
düşük 300 bininci sıralamadaki öğren-
ciyi almaktadır. Bu ise önem ve niteli-
ği kuşkusuz diğer meslek alanları 
kadar kritik bir öneme sahip 
mesleğimizi, YÖK tarafın-
dan en düşük sırala-
madaki öğrencileri 
alan bir meslek 
haline getirmiş-
tir. Öyle ki bu 

YÖK-Atlas veri tabanına göre günü-
müzde 26 farklı üniversite, bu alanda 
eğitim/öğretim yapmaktadır. Ülkemizde 
son on yılda devlet ve vakıf üniversite-
leri sayılarındaki hızlı artış, maalesef ha-
rita/geomatik mühendisliği lisans prog-
ramlarının ve kontenjan sayılarının da 
dengesiz bir biçimde artmasına neden 
olmuştur. YÖK-Atlas veri tabanına göre 
2019 yılında harita/geomatik mühendis-
liği lisans programlarına yaklaşık 1500 
kontenjan ayrılmıştır. 

Kontenjanların bu denli yüksek olma-
sı, ülkemizde bir planlama yapılmadan 
istihdam fazlası olacak şekilde harita/
geomatik mühendisinin mezun olma-
sına neden olmaktadır. Bu gerek KPSS 
ile kamuda atanacak harita/geomatik 
mühendisi kadro sayısı planlaması ge-
rekse özel sektörde görev alacak harita/
geomatik mühendisi istihdamı açısın-
dan büyük risk oluşturmaktadır. Son 
yıllarda önemle hissettiğimiz ve ülke-
miz açısından reel bir sorun haline dö-
nüşen “üniversiteli işsizler” sorununa 
kendi sektörümüz açısından yenilerini 
eklemektedir.

Harita/geomatik mühendisi lisans programları, en düşük 300 

bininci sıralamadaki öğrenciyi almaktadır. Bu ise mesleğimizi, 

YÖK tarafından en düşük sıralamadaki öğrencileri alan bir 

meslek haline getirmiştir.

hkmo haberler
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Başkanlığı Ziyaretimiz

Oda Yönetim Kurulumuzca mesleği-
mizde yaşanan eğitim-öğretim ve ge-
leceğe dönük istihdam sorunları ile 
alınması gereken acil önlemleri dile 
getirmek ve bu konuda hazırladığımız 
raporu sunmak üzere Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına bir ziyaret gerçek-
leştirerek görüşmelerde bulunduk.

Yönetim Kurulumuz adına Oda Genel 
Başkanımız Ali İpek ve Genel Sekreteri-
miz Murat Türüdü`nün gerçekleştirdiği 
görüşmede YÖK Yürütme Kuruluna 
yüksek öğrenim kaynaklı olarak sek-
törümüzde yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerilerimiz dile getirildi;
1. Mevcut harita/geomatik mühendisli-
ği lisans programlarının kontenjanları-
nın azaltılması,
2.  Mevcutta açık olup henüz öğrenci al-
mayan bölümlerin kapatılması,
3. Mevcutta açık olup tercih edilmeyen 
bölümlerin kontenjanları kapatılarak 
sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim 
vermesinin ve bölgesel sorunlara yö-
nelik bilimsel araştırmalar yapmasının 
sağlanması,
4. Harita/geomatik mühendisliği ter-
cihlerinde mühendislik barajı dışında, 
daha üst bir minimum başarı sırası 
aranması ya da belirli sayıda minimum 
matematik netinin aranması.

Ayrıca Odamızca 47. Olağan Genel 
Kurulda alınan karar doğrultusunda 
hazırlanacak olan HKMO Burs Yö-
nergesi kapsamında YÖK ile ortak 
yürütülecek bir burs projesi ile üstün 
başarılı öğrencilerin harita/geomatik 
mühendisliğini tercih etmesi duru-
munda Odamızca burs verilmesi ve 
bunun tercih kılavuzunda önden ya-
yımlanması için birlikte çalışma yapıl-
masını önerdik ve bu öneri üzerinde 
mutabakat sağladık.

Ülkemizin geleceği, mesleğimizin kaza-
nımları ve önemi adına sürdürülebilir ol-
mayan bu sürece artık “Dur” denilmelidir. 

YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlara 
bir kez daha şunu hatırlatmak istiyoruz: 
Üniversiteler, kapılarında bekleyen mil-
yonlarca öğrencinin sayısını azaltmak 
için kontenjanların artırıldığı yerler ola-
maz. Nitelikli ve mesleki yeterliliğe sa-
hip toplumcu mühendisler yetiştirmek, 
her ile üniversite ve her üniversiteye bö-
lüm açarak asla gerçekleşmez.

Kamu ve özel sektörde istihdam alan-
ları yaratmadan, üretim yapmadan, 
üniversitelere ve eğitime yatırım yap-
madan, üniversitelerde bilimsel eğitimi 
ve liyakati yerleşik kural haline getir-
meden işsiz üniversite mezunlarını ço-
ğaltmak; ülkemiz ve gençlerimiz adına 
hiçbir yarar sağlamaz. 

Mesleğimiz Lisans Programları                
2020 Kontenjanları Hakkında 

2020 Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzu 21 Temmuz 
2020 tarihinde ÖSYM tarafından açık-
lanmıştır. Yayımlanan kılavuz incelen-
diğinde; ülkemizde 2020 yılı itibariyle 
halen lisans eğitim-öğretim sürecinde 
faaliyetlerine aktif olarak devam eden 
ve öğrencisi bulunan 26 üniversitemiz-
deki (24 Devlet + 2 Vakıf) harita/geoma-
tik mühendisliği lisans programı/bölü-
mü için geçmiş yıllara oranla toplam 
kontenjanın azaltıldığı ve tüm ikinci 
öğretim programlarının kapatıldığı, ge-
nel kontenjanın 1040 olarak belirlendiği 
görülmüştür. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak daha önce defaatle dile getirdiği-
miz ve YÖK`e çağrı yapmak amacıyla 
başlattığımız imza kampanyamızda da 
belirttiğimiz üzere; kamu ve özel sek-
törde istihdam alanları yaratmadan, 
üretim yapmadan, üniversitelere ve eği-
time yatırım yapmadan, üniversitelerde 
bilimsel eğitimi ve liyakati yerleşik ku-
ral haline getirmeden işsiz üniversite 
mezunlarını çoğaltmak; ülkemiz, genç-
lerimiz ve mesleğimiz adına hiçbir ya-
rar sağlamayacaktır. 

2018 yılları arasındaki verilere göre 
seçilen 70 meslek alanı için hazırlanan 
bu araştırmaya göre harita/geomatik 
mühendisliği, istihdam oranı açısından 
%56 ile 13. sıradadır. İş bulma sıralama-
sı açısından 7 ay 15 gün ile 35. sıradadır. 
Kamuda işe yerleşme oranı %8 ile 28. sı-
radadır. Ortalama ücrette ise 2725 TL ile 
35. sıradadır.

Yukarıda vurgulanan ve devletin so-
rumlu kurumlarınca açıklanan tüm bu 
istatiksel göstergeler, harita/geomatik 
mühendisliği lisans programları/bö-
lümleri ile kontenjanları konusunda 
orta ve uzun dönem analizler yapıldı-
ğında etkin eylem planlarının hayata 
geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle YÖK tarafından ivedilikle;
1) Mevcut harita/geomatik mühendisli-
ği lisans programları/bölümleri konten-
janları azaltılmalıdır. 
2) Daha fazla üniversitemizde harita/
geomatik mühendisliği lisans progra-
mı/bölümü açılmamalıdır. 
3) Mevcutta açık olup yeterli fiziki ko-
şullara ve akademik kadroya sahip 
olmayan; alet, donanım, yazılım ve la-
boratuvar olanakları bulunmayan bö-
lümler eğitim-öğretime başlatılmadan 
ve tercih döneminden önce kapatılmalı, 
gençlerimizin ve ülkemizin geleceği ris-
ke atılmamalıdır. 
4) Harita/geomatik mühendisliğine gi-
riş için aranacak en düşük başarı sırası 
100 bin olmalıdır.

Kontenjanların 
bu denli yüksek 
olması, ülkemizde 
bir planlama 
yapılmadan 
istihdam fazlası 
olacak şekilde 
harita/geomatik 
mühendisinin 
mezun olmasına 
neden olmaktadır.
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HKMO Yanınızda

Üyelerimiz ve Mesleğimizin Olduğu Her Yerde

Her ne kadar pandemi nedeniyle 
ziyaretlerimiz yavaşlamış olsa 
da mesleğimizin gerektirdiği 

her alanda paydaşlarımızla uzaktan da 
olsa görüşmelerimiz devam ediyor.  

Öğrencilerden Odamıza İlgi

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi ile Meh-
met Akif Ersoy Ortaokulu Öğrencileri 
Odamızı Ziyaret Etti

FIRST LEGO LEAGUE kapsamında Si-
nop Bilim ve Sanat Merkezi ile Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin 
bir araya geldiği Robot Takımı, turnu-
va konusu olan “Şehri Şekillendirme ve 
Akıllı Şehirler (CITY SHAPER)” konu-
sunda Odamızdan bilgi almak ve hari-
ta mühendisliğinin bu alandaki rolünü 
öğrenmek adına 10 Ocak 2020 tarihinde 
Odamıza ziyaret gerçekleştirdi.

8 tane 6. sınıf öğrencisi ve 1 tane 9. 
sınıf öğrencisi ile öğretmenlerinin ka-
tılımıyla gerçekleşen ziyarette; mesle-
ğimiz hakkında tanıtıcı bilgiler verme-
nin yanı sıra çalışma alanlarımızdan ve 
akıllı şehirler konusunda mesleğimi-
zin uygulama alanlarından bahsede-
rek ‘Akıllı Şehirler’ kapsamında yapay 
zekâ uygulamalarına dair ülkemizden 
ve dünyadan örneklerle güncel geliş-
meleri aktardığımız bir sunum gerçek-
leştirdik.

Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası olarak 

meslek alanlarımızla ilgili görüş 

alışverişlerinde bulunmak, 

mesleki sorunlarımıza 

çözüm üretebilmek için 

gerekli temasları sağlamak 

ve tüm paydaşlarımızla bir 

arada olabilmek amacıyla 

gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere 

devam ediyor ve her alanda 

tüm üyelerimizin yanında 

olabilmek için gereken çabayı 

gösteriyoruz.  
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TKGM Genel Müdürü                 
Sayın Zeki Adlı’yı Ziyaret Ettik

Odamız 46. Dönem Genel Başkanı Or-
han Kasap ve 46. Dönem Genel Sekre-
teri Ali İpek; şubat ve temmuz ayında 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Zeki Adlı’yı makamında 2 kez 
ziyaret etti ve ziyaretlerde mesleğimizin 
gündemine ilişkin görüş ve değerlen-
dirmelerde bulunuldu.

Şubat ayında yapılan ziyarette; Resmî 
Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren LİHKAB Yönetmeliği değişikliği, 
TBMM`de kabul edilen LİHKAB Yasası 
değişikliği, bu süreçte Odamızca ortaya 
konan görüş ve öneriler, meslek alan-
larımız ile ilgili gündemde olan yeni 
yargı kararları, TKGM tarafından ger-
çekleştirilen ihalelerde üyelerimizce ya-
şanan sorunlar ve bu sorunların ücretli 
çalışan meslektaşlarımıza yansımaları 

görüşmenin ana gündem maddelerini 
oluşturdu. Özellikle ihale süreçlerinde 
yasal mevzuattaki eksiklikten kaynaklı 
Odamızın belirlediği mühendis asgari 
ücretlerinin idarelerce denetlenmemesi, 
devletteki küçülme ve bütçe yetersizli-
ğinden kaynaklı olduğu ileri sürülen 
kamuda mühendis alımı kontenjanla-
rının sayıca düşüklüğü, yeni mezun 
meslektaşlarımızın yaşadığı işsizlik so-
runları konularında Odamızın talep ve 
önerilerini dile getirdik. Bunların bera-
berinde meslek alanlarımız ile ilgili yeni 
gelişen ve özellikle LİHKAB ve SHKM-
MB müellifi üyelerimizi yakından ilgi-
lendiren güncel yargı kararları sonrası 
işleyiş ve olası süreçler de ele alındı.
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Temmuz ayında yapılan ziyarette; 
TKGM tarafından gerçekleştirilecek 
olan kadastro ihaleleri ve sektörümü-
ze olumlu yansımalarını ele alarak bu 
sürecin daha da iyileştirilmesi için 
üyelerimiz adına talep ve önerileri-
mizi dile getirdik. Ekonomik dar bo-
ğazın ve işsizlik sorununun iyice be-
lirdiği günlerde, bu projelerde daha 
çok ücretli çalışan harita/geomatik 
mühendisinin istihdam edilmesi ve 
ihalelere katılım sayısının artırılarak 
sürece daha fazla sayıda üyemizin da-
hil edilmesi gerektiğinin altını çizerek 
kamuya mühendis alımı ve KPSS ile 
atamalar noktasında talep ve temen-
nilerimizi dile getirdik.



Harita Bülteni

Toplantılar

Hep Birlikte Aynı Hedefe

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

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

46. Dönem III. Danışma Kurulu 
Toplantısını Gerçekleştirdik

HKMO 46. Dönem III. Danışma Kurulu 
Toplantısı; 22 Temmuz 2020 tarihinde 
pandemi şartlarından dolayı video kon-
ferans şeklinde Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerinin, Oda Onur Kurulu 
üyelerinin, Oda Denetleme Kurulu üye-
lerinin, Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, 
Bölge temsilcilerinin, Oda Müdürünün, 

Oda Hukuk, Teknik İşler ve İdari İşler 
birimlerinin katılımı ile gerçekleşti. 

Genel Sekreterimiz Ali İpek; açılış ko-
nuşmasının ardından 46. Dönemde 
gerçekleştirilen toplantılar, yapılan ya-
zışmalar, mevzuat çalışmaları, resmi 
görüşler, açılan davalar, gerçekleştirilen 
ulusal ve uluslararası etkinlikler, ku-
rumlara yapılan ziyaretler, üyelerimi-
zin menfaatine yapılan girişimler gibi 
pek çok konuda kısa bilgiler verdikten 
sonra Odamızın pandemi döneminde 
de yaptığı çalışmalar hakkında hatırlat-
malar yaptı. 

46. Dönem çalışmaları hakkındaki bil-
gilendirmenin ardından Oda Onur Ku-
rulu üyeleri, Oda Denetleme Kurulu 
üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Bölge temsilcileri; 46. Dönem hakkında-
ki değerlendirme, öneri ve görüşlerini 
dile getirdi. 

47. Dönem I. Danışma Kurulu 
Toplantısını Gerçekleştirdik

HKMO 47. Dönem I. Danışma Kurulu 
Toplantısı; 16 Eylül 2020 tarihinde pan-

Odamızın bilimsel, teknik, 

mesleki ve hukuki gelişmeleri 

takip ederek yön vermesi ve 

gelişmelere katkı sunması 

öncelikli amaçları arasında 

yer almaktadır. Amaçlarımız 

doğrultusunda gerçekleştirilen 

toplantılara gelin birlikte 

bakalım. 
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demi şartlarından dolayı video konfe-
rans şeklinde Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerinin, Oda Onur Kurulu 
üyelerinin, Oda Denetleme Kurulu 
üyelerinin, Şube Yönetim Kurulu üye-
lerinin, Merkeze Bağlı Bölge Temsilcile-
rinin, Sürekli Teknik ve Bilimsel Komis-
yon başkanlarının, Oda Genel Sekreter 
Yardımcısının, Oda Müdürünün, Oda 
Hukuk ve Teknik İşler birimlerinin ka-
tılımı ile gerçekleşti. 

Genel Başkanımız Ali İpek’in açılış ko-
nuşması ile başlayan toplantıda Genel 
Sekreterimiz Murat Türüdü, 47. Dönem 
Çalışma Programı ile ilgili detaylı bil-
giler vererek mesleğimizi ve Odamızı 
ileriye götürmek için izlenecek yol hari-
tasını anlattı ve toplantıya katılanlardan 
gelecek öneri ve taleplerle bu yol hari-
tasının geliştirileceğinin altını çizerek 
birlikte üretme ve birlikte karar alma 
ilkesinin önemine değindi. 

Genel Sekreterimiz Murat Türüdü`nün 
sunumunun ardında toplantıya katı-
lan üyelerimizden gelen öneri, talep ve 
değerlendirmeler alınarak 47. Dönem 
Çalışma Programı`nın nihai hali için 

gerekli çalışmaların yapılacağı ve bu ça-
lışmaların ardından 47. Dönem Çalışma 
Programı’nın web sayfamızda yayınla-
nacağı belirtildi. 

Genel Saymanımız Yeliz Karaarslan da 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirile-
cek Saymanlar Toplantısı ile ilgili kısa 
bir bilgilendirme yaptı. 

İstanbul Şubemizle Ortak            
Yönetim Kurulu Toplantısı Yaptık

Şubelerimiz ve Merkeze Bağlı Temsil-
ciliklerimizin gündem ve taleplerini 
doğrudan dinlemek, Genel Merkez 
gündem ve çalışmalarını Şube Yöne-
tim Kurullarıyla ve Bağlı Temsilcikler-
le doğrudan paylaşmak, birlikte karar 
almak, birlikte üretmek ve ilişkileri 

geliştirmek adına; 25.09.2020 tarihinde 
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz ve 
İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz ola-
rak ‘Ortak Gündemli Yönetim Kurulu 
Toplantısı’ gerçekleştirdik. 

Salgın şartları sebebiyle Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuz adına Genel Baş-
kanımız Ali İpek ve Örgütlenme Sekre-
terimiz Hüseyin Arkan’ın fiziken, diğer 
Yönetim Kurulu üyelerimizin ise video 
konferans yöntemiyle katıldığı ve İstan-
bul Şubemizde gerçekleşen toplantıda; 
Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı 
gündemini birlikte ele aldık. Yönetim Ku-
rulu toplantı gündeminin yanı sıra Şube 
özelindeki sorunları ve beklentilerini de 
ele aldığımız toplantıda, Genel Merkez ve 
Şube çalışma ve etkinliklerine dair görüş 
ve önerileri de değerlendirdik.
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Kamu kurumu niteliğinde 

bir meslek kuruluşu olarak 

hem meslek alanlarımızı 

hem de kamusal yararı 

yakından ilgilendiren mevzuat 

çalışmalarını takip ediyor, 

her türlü katkıyı sunmak için 

gerekli adımları atmaya gayret 

ediyoruz. Bu doğrultuda 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi ile ilgili görüş ve 

önerilerimizi de meslektaş 

milletvekillerimizle paylaştık.
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Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi, 

15 ve 16 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan 
toplantılarla Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu`nda görüşül-
dü ve Meclis Genel Kurulu`na taşındı. 
Daha sonra Meclis Genel Kurulu`nda 
da görüşülen Kanun Teklifi içeriğindeki 
çoğu maddedeki değişiklik ve düzenle-
me meslek alanımızı yakından ilgilen-
dirmektedir. Bu nedenle gerek Komis-
yon`da gerek Meclis Genel Kurulu`nda 
dile getirilmesi açısından kanun teklifi-
ne dair görüş ve önerilerimizi tüm mes-
lektaş milletvekillerimiz ile paylaştık.

Kanun Teklifi genel itibarıyla ilgili mes-
lek odalarının, üniversitelerin ve kamu 
kurumlarının katılımı olmaksızın hazır-
lanması, yapı ve inşaat sektörünü etki-
leyecek düzenlemeler içermesi ve imar 
mevzuatını bütüncül olarak değerlen-
dirmemesi, yerel yönetimlerin yetkileri-
ni kısıtlaması açısından sıkıntılar barın-
dırmaktadır. Özellikle coğrafi verilerin 
fiyatlandırılmasının küçük sermayeli ve/
veya yeni kurulmuş şirketlerin önünü 
keserek tekelleşmeye neden olması ve 

Bitlis Ahlat`ta yapılaşmaya yönelik dü-
zenlemenin getirilmesi, Kanun Teklifi-
nin en çok dikkat çeken düzenlemeleri. 

Öncelikle Kanun Teklifinin 16, 30 ve 31. 
maddeleri Odamızca olumlu bulundu. 
Bu maddeler; İmar Kanunu`na ekle-
nen geçici bir madde ile Lisanslı Hari-
ta Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanun`a eklenen hükümleri 
kapsıyor.

Kanun Teklifi ile ilgili önerilerimizi 
özetlemek gerekirse:

Teklifin 1. maddesi ile düzenlenen 
“Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, 
paylaşımı ile mali ve cezai hükümler” 
ile ilgili olarak; birinci fıkranın (a) bendi 
ile mevcut işleyişte, Dünya`nın oldukça 
gerisinde kalmış bir tarz olarak kamu 
kurum ve kuruluşları arasında veri pay-
laşımının protokoller ile yürütülmesine 
son verilecek olması kastediliyor ise bu 
durum çok geç kalınmış olmakla birlik-
te olumlu bir gelişmedir; ancak bunun-
la birlikte bentte belirtilen ücretsiz pay-
laşım koşullarının, bilimsel araştırmalar 

CBS Mevzuatında Odamız Görüşleri

Dengenin Doğru Kurulması İçin

hkmo haberler

ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak 
kaydıyla üniversiteler için de geçerli 
olması gerekmektedir.  Birinci fıkranın 
(b) bendinde belirtilen ifadelerin belir-
siz olduğu, konunun teknik detayla-
rının yeniden tanımlanması gerektiği 
üzerinde duruldu; ikinci fıkranın ilk 
cümlesinde belirtilen “izin”in tümüyle 
gereksiz, iznin tanımı itibariyle belirsiz 
ve eksik olduğu açıklandı, ayrıca neden 
pafta bazında ve neden 1/1000`lik pafta 
bazında fiyatlandırma yapıldığının ge-
rekçelendirilmediği üzerinde durularak 
ölçeklerdeki veri ayrıntı düzeyi ve dola-
yısıyla üretim maliyetlerinin farklılığını 
gözetmeden aynı izin bedelinin isten-
mesinin uygun olmayacağının düşü-
nüldüğü ve bu düzenlemenin metinden 
çıkarılması gerektiği ifade edildi. 

Kanun Teklifinin 7. maddesi ile mev-
cut 3194 sayılı Kanun`un 8. maddesine 
ikinci paragraftan sonra dördüncü pa-
ragraf olarak eklenmesi önerilen “Ke-

sinleşen imar planları veya parselasyon 
planlarına karşı kesinleşme tarihinden 
itibaren herhalde beş yıl içinde dava 
açılabilir.” hükmü ile İdari Yargılama 
Usulü Kanunu`nda tanımlanan 60 gün-
lük yasal sınırlama birlikte değerlen-
dirildiğinde hukuki anlamda çelişkiye 
konu olabilme olasılığı belirtildi. Ay-
rıca aynı maddede yer alan 3194 sayılı 
Kanun`un 8. maddesine ikinci parag-
raftan sonra dördüncü paragraf olarak 
eklenmesi önerilen hükümde yer alan 
“Kesinleşen” ibaresinin “İmar planı ve 
parselasyon planlarından bilgisi olma-
yan parsel sahipleri, kesinleşen” şek-
linde değiştirilmesinin yararlı olacağı, 
3194 sayılı Kanun`un 8. maddesinin (b) 
bendine ikinci paragraftan sonra eklen-
mesi öngörülen 7. paragraf başlangıcın-
da yer alan “Sanayi alanları” ibaresinin 
“Kamuya ait tesisler ve sanayi alanları” 
şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 3194 
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sayılı Kanun`un 8. maddesinin (ç) ben-
dinde yapılacak değişiklikte yer alan 
“imar mevzuatına konu edilen” iba-
resinden sonra gelmek üzere “sayısal 
halihazır (topoğrafik) haritalar,” ibare-
sinin eklenmesinin uygun olacağı gö-
rüşlerimizde yer aldı. 

Teklifin 8. maddesinin ise önerilerimiz 
doğrultusunda şu şekilde düzenlenme-
si gerektiği belirtildi:

MADDE 8-3194 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiş-
tirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümleler 
eklenmiştir. 

“Kamu kurum ve kuruluşları veya plan 
müellifleri; ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarından plana ilişkin görüşlerini 
alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 

Dengenin Doğru Kurulması İçin



hkmo haberler
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rünü uzatmamak ve bu sürede can ve 
mal güvenliği içinde kullanılır kılmak 
için güçlendirme işlemleri yapılırken 
uzmanlar tarafından yapının kaç yıllık 
ömrünün kaldığı tespit edilerek ve bu 
ömür kadar kullanılmak kaydıyla tapu 
kütüğüne şerh edilir.” fıkrasının eklen-
mesinin uygun olacağı ifade edildi.

Teklifin 21. maddesi ile 3621 sayılı Ka-
nun`a eklenmesi ön görülen maddede 
6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Bele-
diyesi sınırları içinde yer alan köyden 
mahalleye dönüşen alanlar ve ayrıca 
Kıyı Kanunu öncesi dönemin mevzu-
atına göre ruhsatlı kabul edilen kırsal 
alandaki mevcut yapılar açısından fark-
lı hukuki uygulamaların önlenmesi, 
uygulamada birliğin sağlanması, aynı 
durumda olan yapılarda hak eşitliğinin 
sağlanması amacı ile maddeye “veya 
köyden mahalleye dönüşen kırsal alan-
larda” ibaresinin eklenmesi önerildi.

Kanun Teklifinin 20. maddesiyle 3621 
sayılı Kanun`un ek 2. maddesinde yapıl-
ması öngörülen düzenlemelerin Anaya-
sa`nın 2, 10, 43, 90. maddelerine; Teklifi-
nin 35. maddesiyle 5543 sayılı Kanun`un 
36. maddesinin üçüncü fıkrasında yapıl-
ması önerilen değişiklik ve eklemenin 
ise Anayasa`nın 2, 10, 56 ve 90. madde-
lerine aykırı olduğu değerlendirildiğin-
den maddelerin geri çekilmesinin hukuk 
açısından yararlı olacağı belirtildi.

Ancak Meclis Genel Kurulu`nda yapılan 
görüşmeler sırasında değişiklik ve ek-
leme önerilerimiz uygun görülmedi ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi, kabul edilerek kanunlaştırıldı.

ğiştirilmesinin uygun olacağı da görüş-
lerimizde yer aldı.

Teklifin 14. maddesi ise 3194 sayılı Ka-
nun`un ek 3. maddesi ile ilgili düzenle-
me öngörmektedir ve maddeyle ilgili; 
idarelerce görüş bildirilmesi için etüt 
ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapıl-
ması gereken hallerde görüş oluşturula-
bilmesi açısından gerek mahallinde in-
celeme yapılması ve gerekse de kurum 
içi ek yazışma alınması gerektiğinden 
bu durumlar nedeniyle ilave sürenin 
eklenmesinin yararlı olacağı değerlen-
dirildi ve önerimiz doğrultusunda ye-
niden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

İmar Kanunu`nda imar planının ama-
cının açıkça ifade edildiği imar planı 
değişikliklerinin kamu yararı ve plan 
disiplini içerisinde yapılması hususları-
nın imar mevzuatıyla belirlendiği, imar 
planının uzun süreçler için kurgulandı-
ğı, bu hususlarıyla para piyasasıyla iliş-
kilendirilmesinin sağlıklı bir kentleşme 
açısından doğru bir yaklaşım olmadığı 
belirtilerek Teklifin 15. maddesi ile 3194 
sayılı Kanun`a eklenen Ek Madde 8`in 
kamu yararı doğrultusunda önerdiği-
miz şekliyle değiştirilmesinin uygun 
olacağı da değerlendirildi.

Kanun Teklifinin 17. maddesi ile 3194 
sayılı Kanun`a ek madde getirilmesi 
düzenlenmiştir ve maddenin kapsamı 
ile yapı kayıt belgesi almış yapılarda 
güçlendirme yapılması öngörülmekte 
ve yapı ömrü uzatılmaktadır. Gelecekte 
kullanım ve dönüşüm işlemlerinde ya-
şanacak sorunları önleyebilmek için anı-
lan maddesinin birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere, “Yapıların dönüşüm öm-

en geç otuz gün içerisinde bildirmek 
zorundadır. Görüş bildirilmesi için 
etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma 
yapılması gereken hallerde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 
otuz günü geçmemek üzere ilave süre 
verilir. Bu süre içerisinde görüş bildiril-
mediği takdirde plan hakkında olumlu 
görüş bildirilmiş sayılır.”

Teklifin 9. maddesi ile 3194 sayılı Ka-
nun`un 18. maddesine yirmi birinci fık-
radan sonra gelmek üzere eklenen fıkra 
ile mülkiyet hakkı zedeleneceğinden, 
Kanun Teklifinde getirilen “anlaşma ol-
maması halinde davacı hak sahibinin kök 
parseldeki yeri dikkate alınarak uygula-
madaki düzenleme ortaklık payı kesintisi 
düşürüldükten sonraki taşınmazın rayiç 
bedeli üzerinden değeri ödenir.” ibare-
lerinin yerine “davacı hak sahibinin kök 
parseldeki yeri dikkate alınarak uygula-
madaki düzenleme ortaklık payı kesintisi 
düşürüldükten sonraki taşınmazın rayiç 
bedeli üzerinden değeri ödenir. Anlaşma 
olmaması halinde geri dönüşüm işlemi 
yapılmadan mahkeme kararı gereğinin 
yerine getirilmesi için yeni bir 3194 sayılı 
İmar Kanunu`nun 18. madde uygulama-
sı yapılacaktır.” ibarelerinin eklemesinin 
mülkiyet hakkının korunması açısından 
yararlı olacağının düşünüldüğü ifade 
edildi. 

Teklifin 10. maddesi ile 3194 sayılı Ka-
nun`un 27. maddesinin mevcut yedinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere eklen-
mesi öngörülen fıkrada yer alan “yapı 
yapılmasında mahzur bulunan alanlar 
ile” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“köyden mahalleye dönüşen ve” iba-
resinin eklenmesi ve “meclisi” ibaresi-
nin “meclisinden Büyükşehir Belediye 
Meclisinin teklifi üzerine” şeklinde de-

Odamız görüşlerinin
tamamı için:

DUYURU

“2021 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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Üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal kadastro verilerine kolayca 

ulaşması amacıyla TKGM ile imzaladığımız; ancak TKGM’nin 

çekinceleri nedeniyle hayata geçirilemeyen protokol hakkında 

üyelerimizi bilgilendirme gereği doğdu.

Söz konusu protokol ile ilgili sürece gelin birlikte bakalım. 
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Odamız ile Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü (TKGM) arasın-
da, Tapu ve Kadastro Verilerinin 

“TAKPAS” üzerinden HKMO Bilgi Sis-
teminde üyelerimiz ile paylaşılmasına 
ilişkin olarak Mayıs-2019 tarihinde bir 
protokol imzalandı.

Söz konusu protokol ile Odamıza tescil-
li SHKMMB ve LİHKAB sahibi/ortağı 
üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal 
kadastro verilerine kolayca ulaşması 
amaçlandı. Böylece üyelerimizin yapa-
cakları işlemlerde kullanmak üzere tapu 

test süreçlerinde TKGM ile yaptığımız 
görüşmelerde; her ne kadar planlanan 
kurguya göre üyelerimiz verilere eriş-
meden önce protokol ekinde yer alan 
bir taahhütnameyi imzalayarak siste-
me yükleyecek olsa da tapu bilgilerinin 
doğrudan sunulmasının Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu`na uygun olmadı-
ğı ve TKGM`nin kurumlar ile TAKPAS 
sistemi yerine artık web-tapu üzerinden 
tapu bilgilerini kişi bazlı paylaşacağı, 
ayrıca web-tapu uygulaması üzerinden 
doğrudan malik tarafından da tapu bil-
gilerinin paylaşılabileceği TKGM yetkili-
lerince ifade edildi.  

Kadastro verilerinin paylaşılması ile il-
gili olarak; Kadastro İl Müdürlüklerince 
parsele ilişkin verilerin (özellikle meta 
verilerin) tam kontrollü olarak MEG-
SİS`e aktarılamadığı, bu nedenle parsel 
verilerinin paylaşılsa bile üyelerimizin 
mülkiyete dönük yapacakları mühen-
dislik çalışmalarında doğrudan kullana-
mayacakları, her durumda kadastro mü-

TAKBAS Verilerinin HKMOBİS Üzerinden Paylaşılması

Beklenen Protokolde Son Durum

ve kadastro müdürlüklerine gitmeden 
hem tapu bilgilerini hem de parsel bilgi-
lerinin (ölçü krokisi, parsel köşe koordi-
natları, nirengi ve poligon koordinatları) 
hazırladığımız web tabanlı bir yazılım 
üzerinden kendilerine sağlayacağımız 
kullanıcı adı ve şifreler ile sunulması 
planlandı.

Bu kapsamda gerekli hazırlıklara ve 
yazılım çalışmalarına başlanılmış olup 
2019 yılının Eylül ayında gerekli alt 
yapı ve yazılım çalışmaları tamamlan-
dı. Sistem yayına açılmadan önce son 
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dürlüklerinden parsel verilerini yeniden 
almaları gerekeceği ifade edildi. 

Bunun beraberinde; TKGM tarafından 
parsel verilerinin iyileştirilmesi, meta 
verilerinin düzenlenmesi ve MEGSİS 
üzerinden paylaşılan verilerin doğrudan 
kullanılabilir hale getirilmesi için bir ça-
lışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmanın 
2020 yılının ortalarında tamamlanması-
nın hedeflendiği belirtildi.

TKGM tarafından ifade edilen ve yu-
karıda belirtilen çekinceler nedeniyle 
Odamızca hazırlanan web tabanlı Tapu 
ve Kadastro Veri Paylaşımı Sistemi kul-
lanıma açılmamış olup alternatif çözüm 
yolları araştırılmakla birlikte TKGM 
tarafından yürütülen parsel verilerinin 
iyileştirilmesi çalışmalarının da tamam-
lanması beklenildi.

Bu konuda üyelerimizden gelen talep-
lerin artarak devam etmesi, pandemi 

(covid-19) nedeniyle alınan tedbirler 
kapsamında kamu kurumlarında bazı 
işlemlerin durdurulması, çalışma süre-
lerinin azaltılması ve üyelerimizin kuru-
ma gitmeksizin web ortamında tapu ve 
kadastro verilerine ve özellikle yer kont-
rol noktasına duyduğu ihtiyacın kritik 
düzeyde olması nedenleriyle yapılan ça-
lışmalar ve gelinen süreç hakkında üye-
lerimizi bilgilendirme ihtiyacı doğdu. 

Parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışma-
ları tamamlandığında web-tapu sistemi 
ile birlikte konu tekrar değerlendirile-
cek, Odamızca gerekli adımlar atılarak 
üyelerimizin beklentilerine yönelik iş ve 
işlemler gerçekleştirilecektir. 

Üyelerimizin menfaatine olan çalışmala-
rın hayata geçirilmesi için sürecin takip-
çisi olmaya devam edeceğiz. 
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Yeni hizmet 
merkezimizde eğitim, 
seminer, uzaktan 
eğitim, mesleki 
denetim başta olmak 
üzere üyelerimize 
daha etkin hizmetler 
sunacağız.

hkmo haberler

Odamızı yeni bir yerleşkeye taşımak, fiziki imkânlarını geniş-
letmek ve tüm üyelerimizin aktif bir şekilde kullanabilecekleri 
sosyal donatılara sahip bir mekâna kavuşmak amacıyla Anka-

ra/Çankaya/Mustafa Kemal Mahallesi`nde alınan hizmet mekanının 
hazır hale getirilmesi çalışmaları; geçtiğimiz dönemde büyük oranda 
gerçekleşmişti. Bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ile 
birlikte taşınma süreci kademeli olarak gerçekleştirildi. Öncelikli ola-
rak kiralık olarak kullandığımız mülkler boşaltılarak kira giderlerine 
son verildi.

21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni hizmet mekânımızda faaliyet-
lerimiz sürdürmek amacıyla Genel Merkezimiz, Sümer 1. Sokak No: 
12/4 Kızılay/Ankara adresinde yer alan hizmet mekânımızdan Mustafa 
Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:1/7-8-9 Çankaya/Ankara adresinde yer 
alan yeni hizmet mekanımıza taşındı. 

Üyelerimizin daha rahat ulaşabilecekleri, trafik ve park sorunu olma-
yan, fiziki büyüklük olarak da birçok eksiğimizi tamamlayacak olan yeni 
hizmet merkezimizde eğitim, seminer, uzaktan eğitim, mesleki denetim 
başta olmak üzere üyelerimize daha etkin hizmetler sunacağız.

Odamızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

amacıyla geçtiğimiz dönem çalışmalarına başladığımız 

Odamızın yeni hizmet merkezi, hazır hale getirilerek 

kullanıma açıldı. 
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Odamız Genel Merkezi
Yeni Hizmet Merkezine Taşındı

Başköşe Hep Sizin
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Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu; pandemi nedeniyle gecikmeli 

olarak 28-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Ankara Büyük 

Anadolu Otel`de gerçekleştirildi. “Birlikte Çalıştık Birlikte 

Yükselttik” mottosu ile gerçekleştirilen Genel Kurul yeni dönemin 

de belirleyicisi oldu.

hkmo haberler

Genel Kurulu, 46. Dönem Oda 
Genel Sekreteri Ali İpek açtı. 
Divan seçimi, saygı duruşu ve 

İstiklal Marşının ardından 46. Dönem 
Oda Genel Başkanı Orhan Kasap, İYİ 
Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Berna 
Biçer, HDP Ağrı Milletvekili Av. Abdul-
lah Koç, CHP Kastamonu Milletvekili 
ve meslektaşımız Hasan Baltacı, TKGM 
Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan 
Ayber, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens-
titüsü Müdürü ve meslektaşımız Haluk 
Özener açılış konuşmalarını yaparak 
Genel Kurulun başarılı ve sağlıklı geç-
mesi temennilerinde bulundular. 

46 Dönem Çalışma, Mali ve Denetleme 
Raporlarının Genel Kurulda kabul edil-
mesi ile 46. Dönem Yönetim Kurulunun 
aklanması delegelerin oylarına sunula-
rak oy birliği ile kabul edildi. 

Genel Kurulun ikinci gününde “Dilek ve 
Öneriler” gündem maddesi ile “Komis-
yon Raporlarının Görüşülmesi, Karara 
Bağlanması” gündem maddesinin yer 
değişikliği yapılmasının oylamaya sunul-
ması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ar-

dından Genel Kurula katılanların dilek ve 
önerileri alındı. Yönetim Kurulu asıl, ye-
dek; Denetleme Kurulu asıl, yedek; Onur 
Kurulu asıl, yedek; TMMOB Yönetim, 
Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu ile 
TMMOB delegasyon asıl, yedek adaylık 
başvuruları ve adaylıkları alındı ve Genel 
Kurula sunuldu. Mali İşler ve Bütçe Ko-
misyonu ile Yönetmelikler Komisyonu 
raporlarının okunmasının ardından öne-
riler ele alınarak son derece verimli tar-
tışmalar ile Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası Ana Yönetmeliği, HKMO 
Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yö-
netmeliği, HKMO Serbest Mühendislik 
Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği 
ve HKMO Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetme-
liği`nde yapılması önerilen değişiklikler-
le ilgili görüşmeler yapıldı. Değişiklikler 
Genel Kurula sunuldu ve büyük çoğun-
luğu kabul edildi. Sonuç Bildirgesinin 
okunmasının ardından Genel Kurulun 
ikinci günü tamamlandı. 

30 Ağustos 2020 günü geçekleştirilen 
seçimlerin sonucunda HKMO 47. Dö-
nem Oda organları ve TMMOB delegas-
yonu belirlendi. 

47. Olağan Genel Kurul ve
Seçimler Gerçekleştirildi
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Soldan sağa: Berna Biçer İYİ Parti 
Genel İdare Kurulu Üyesi - Hasan Baltacı 

CHP Kastamonu Milletvekili - Av. 
Abdullah Koç HDP Ağrı Milletvekili - 
Yeliz Karaarslan 46. Dönem HKMO 

Genel Saymanı - Eray Yıldız 13. Dönem 
HKMO Adana Şube II. Başkanı - Haluk 

Özener Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü

girilmiştir. Siyasal iktidar dış politikada 
emperyalizmin bölgemizdeki ülkeleri 
savaş ve işgallerle yıkıma uğratmasına 
taraf olmamalıdır. Ötekileştirici, düş-
manlaştırıcı, ayrımcı, barışa karşın sa-
vaş yanlısı ve faşizmin kurumsallaşma-
sını sağlamaya yönelik politikalar terk 
edilmelidir. Bağımsızlık, demokrasi ve 
özgürlükler ekseninde politikaların ve 
anlayışların hâkim olması ülkemizin 
aydınlık geleceğine yol verecektir. Bu 
anlayış, ülkemizi hem dış politikada 
hem de ekonomik alanda olumsuz etki-
leyecek girdaptan çıkış olacaktır.

Kürt sorununda demokratik ve kalıcı 
bir çözümün oluşturulması için gerekli 
adımların bir an önce atılması, sorunun 
toplumun geniş kesimlerinin katılımı 
ve mutabakatı çerçevesinde çözülmesi 
gerekirken “açılım”, “çözüm” gibi oya-
lama adımları, militarist politikalar ve 
seçilmiş yasal temsilcilerin yerine huku-
ki dayanak olmadan kayyum atanması 
ve seçilmişlerin tutuklanması; çözümü 
daha da çözümsüz hale getirmektedir. 
Her koşulda terör son bulmalıdır. 

Sonuç Bildirgesi

TMMOB ve Odalarımız kamu tüzel 
kişiliğinde demokratik meslek kuru-
luşu olmanın sorumluluğu içerisinde; 
meslek alanlarımızdan hareketle ve 
diyalektik bir yaklaşımla her olguyu, 
yaşamın her alanı ile birlikte değerlen-
direrek toplumcu ve kamucu anlayışla 
yaşama sunmaktadır. Bir önceki Ge-
nel Kurulumuzda altı çizilen sosyal, 
ekonomik, politik ve siyasal durum ne 
yazık ki aradan geçen zaman içerisin-
de çözüme kavuşturulması yerine yeni 
olumsuzlukların eklenmesi ile daha da 
derinleşmiştir.  

Toplumsal gelişmeyi doğrudan ifa-
de etmeyen “büyüme”nin durması, 
kamu-özel sektör borçlarının derinle-
şerek artması, sanayi ve tarımda ge-
rileme, üretim ve talep düşüşü, iç ve 
dış ticaret hacmi daralması, işsizlik 
ve yoksulluğun artması, iklim ve gıda 
krizleri, enerji-hammadde-su kaynak-
larının paylaşımı, covid-19 salgını, sa-
vaşların ve yoksulluğun sonucu göç/
mülteci hareketleri gibi birçok önemli 
sorun dünya gündeminde ağırlığı ko-
rumaktadır.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler, ulus-
lararası hukuk ve anlaşmalar ile ülke-
lerin egemenlik haklarını yok sayarak 
işgalci paylaşım politikalarını izleme-
ye devam etmektedir. Suriye, Libya, 
Yemen örneklerinde görüldüğü üzere 
etnik, dinsel/mezhepsel farklılıklar kış-
kırtılmakta, insanlık tarihi katliamlara 
tanıklık etmektedir. Küresel kapitalist/
emperyalist güçler ve arasındaki çeliş-
kilerin belirleyici olduğu; ticaret savaş-
ları, kur savaşları ve korumacı politi-
kaların etkin olacağı yeni bir döneme 
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Kapitalizmin neoliberal dönem poli-
tikaları eşliğinde covid-19 salgınının 
dünyada ve ülkemizde iktidarlar tara-
fından fırsata çevrilmesiyle iş hukuku, 
emekçilerin hakları, çalışma koşulları, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki 
olumsuzluklar başat olmuştur. Üre-
tim ve hizmetlerin bu ağır koşullarda 
devam ettirilmesi, temel insan hakkı 
olan yaşama ilkesinin hiçe sayıldığı bu 
anlayış egemen güçlerin acımasız sı-
nıfsal karakterini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Eğitim ve sağlıkta sosyal 
devlet ilkesinin gerekliliği ve önemi, 
yaşanılan covid-19 pandemi süreci ile 
kendini tartışmasız göstermiştir.

Ülkemiz sanayisizleştirilmiş, tarımı ve 
hayvancılığı yok edilmiştir. Siyasal ikti-
dar, büyük dış borç yükü ve toplumsal 
gereksinimlere yönelik olmayan “Kanal 
İstanbul” gibi “büyük/çılgın projeler”in 
peşinde koşarken Türkiye ekonomisi 
hayli kırılgan bir yapıdadır. Kamusal 
üretim, hizmet, denetimin tasfiyesi, rant 
eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri 
meslek alanlarımızı ve meslek örgütle-

rimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde 
etkilemiştir. 

Ülkemiz, tarihin en büyük işsizlik ve 
istihdam kaybını yaşamaktadır. Resmi 
verilere göre toplamda işgücüne katı-
lım oranı %45 düzeyine inmiştir. Tür-
kiye, milyonlarca genci işsiz olan bir 
ülke konumuna getirilmiştir. Bir mil-
yonu aşan işsiz üniversite mezunumuz 
var ve işsiz mühendis sayısı artmaya 
devam etmektedir. Asgari ücretin al-
tında, mühendislik kimliği göz ardı 
edilerek çalıştırılmaya zorlanan binler-
ce genç meslektaşımız zor bir dönem 
yaşamaktadır. Üretmeyen ve tüketime 
yönelik ekonomik politikalar; bilimsel 
verilerden uzak plansız, programsız 
açılan onlarca mühendislik fakülteleri 
gelinen bu sürecin altyapısını oluştur-
maktadır. Mühendislik mesleği nitelik-
sizleşme, itibarsızlaştırma, yoksullaş-
ma, işsizlik kıskacındadır. Bu anlayış 
ve politikaların derhal durdurulması 
ve gerekli çözümlere yönelik adımların 
atılması için siyasal iktidara açık çağrı 
yapıyoruz.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere pa-
ralel mesleğimizde de yeni ve modern 
teknoloji ürünlerinin yaygın bir şekil-
de kullanılması, harita mühendisliği 
faaliyet alanlarında da yeni üretim 
tekniklerinin kullanılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu durum mesleğimizin 
gelişmesine, niteliğinin artmasına, 
meslek alanlarının genişlemesine, di-
ğer meslek disiplinleriyle ortak çalış-
maların yapılmasına katkı koymakta-
dır. Meslek alanlarımıza ilişkin kamu 
kurum ve kuruluşları tarafında hizmet 
alımlarında genç meslektaşlarımız 
mutlaka korunmalıdır. Hizmet alım-
larında müelliflik, mesleki davranış 
ilkeleri, nitelikli üretim, emek, çalışma 
koşulları, işçi sağlığı ve güvenliği vb. 
konularında kurum ve kuruluşlar ile 
mutlaka çözüm odaklı çalışmalar ya-
pılmalıdır.  

Bu tespitlerimizin ışığında mesleğimiz 
ve ülkemiz adına; güzel bir dünya için 
kamucu politikalarla barışı, kardeşliği, 
özgürlükleri, demokrasiyi, laikliği, ada-
leti hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.

hkmo haberler
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Tüm Gücümüzle Aynı Hedefe
47. Dönem Çalışma Programımız Yayımlandı

Odamız, bugüne değin meslek-
taşlarımıza ve halka karşı so-
rumluluk bilinciyle çalışmaları-

nı sürdürmüştür. Üreterek büyüyen ve 
paylaşarak gelişen bir ülkede insanca 
ve barış içinde yaşamak için mücadele 
edilmesi; birlikte karar alma, birlikte 
üretme, birlikte yönetme ilkesinin ya-
şama geçirilmesi için aklın ve bilimin 
ışığında ülkenin demokrasi ve aydın-
lanma mücadelesinden yana ve halkın 
yanında yürüyüş yolunda 47. Dönem 
(2020-2022) çalışmalarına devam edi-
lecektir ve hedeflediğimiz çalışmalar 
şunlardır:  

1. Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilik-
ler ile Ortak Yönetim Kurulu Toplantıları

2. Odamızda Kurulan Elektronik Bel-
ge Yönetim Sisteminin (EBYS) Tüm Bi-
rimlerimizde de Kurulması

3. Birim Fiyat Çalışmaları

4. Yöresel Katsayıların Köy ve Mahal-
le Düzeyinde Belirlenmesi

47. 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.

5. Meslek Alanlarımıza Yönelik Saldı-
rılarla Mücadele Çalışmaları

6. Akıllı Yeni Üye Kimlik Kartlarının 
Kullanımına Geçilmesi

7. TUSAGA Aktif Sorunu

8. Odamıza Sabit GNSS İstasyonu ve 
Kalibrasyon Merkezi Kurulması

9. Üye Bilgilerinin Güncellenmesi

10.  Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hak-
kında Yönetmelik Çalıştayı

11. Açık Veri, UKVA ve CBS Özel Sek-
törünün Sorunları Çalıştayı

12. Hukuki Çalışmalar

13. Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları

14. Kamuda Harita/Geomatik Mühen-
disi Kontenjan Sayılarının Artırılmasına 
Yönelik Çalışmalar

15. Yapı Aplikasyon Projesi ve Fenni 
Mesuliyet Konularında Çalışmalar

16. Yeni Oda Bilgi Sisteminin Geliştiril-
mesi ve Kurulması 
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17. HKMO Mobil Uygulamasının Ge-
liştirilmesi 

18. Uzaktan Mesleki Faaliyet Denetimi 
Uygulaması

19. Sosyal Medya ve İletişim Çalışma-
ları

20. HKMO Personel Yönergesi Hazır-
lanması

21. HKMO Satın Alma Yönergesi Ha-
zırlanması

22. Yeni Hizmet Mekânının Hazır Hale 
Getirilerek Oda Genel Merkezinin Ta-
şınması

23. Meslek İçi Eğitim Çalışmaları ve 
Online Uzaktan Eğitim Sistemi  

24. Harita/Geomatik Mühendisliği Eği-
tim Sorunlarına Dair Çalışmalar

25. Ücretli Çalışan Mühendislerin So-
runlarına Yönelik Çalışmalar

26. Örgütlenme Çalışmaları

27. HKMO Komisyon Çalışmaları

28. HKMO Harita/Geomatik Mühen-
disliği Bölümleri Bölüm Başkanları 
Konseyi Çalışmaları

29. Mesleki Yeterlilik ve Akreditasyon 
Çalışmaları

30. Ulusal Düzeyde Kurultay, Çalıştay, 
Sempozyum, Kongre ve Diğer Toplan-
tılar

31. Süreli Yayınlar ve Görsel Medya 
Çalışmaları

32. Birlikte Çalışabilirlik, Kurum ve 
Kuruluşlarla İlişkiler

33. Uluslararası Düzeyde Yapılması/
Sürdürülmesi Hedeflenen Çalışmalar

34. Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi

35. HKMO Burs Yönergesinin Hazırla-
narak Hayata Geçirilmesi

36. Mesleğimizin Tanıtılması

37. Kurumsal Anlaşmalar ile Üyeleri-
mize Toplu İndirimler Sağlanması.

hkmo haberler

47. Dönem
Çalışma Programı’nın 

tam metni için :
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Odamız üyelerimizin, meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm 

üretebilmek için her zaman gerekli girişimleri yapmakta, bu 

hususlarda kamuoyunun oluşması için çabalamaktadır. Kamu 

Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puanları almasına rağmen 

kamuda istihdam olanakları yaratılmadığı için sorun yaşayan 

meslektaşlarımızın da sesi olduk, olmaya devam edeceğiz.  
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Mesleğimizin insan yaşamı, can 
ve mal güvenliği, doğal kay-
nakların korunması, kısıtlı bir 

kaynak olan topraklarımızın korunması 
ve değerlendirilmesi ve sürdürülebilir 
yaşam açısından etkin sorumluluklara 
sahip bir mühendislik dalı olduğu ma-
lumdur.   

Böylesi geniş bir sorumluluk alanına 
sahip harita/geomatik mühendisliği hiz-
metlerinden ülke ve toplum yararı ge-
reği daha fazla yararlanılması gerektiği 
ortadadır. Ancak son yıllarda plansız bir 
şekilde artan üniversite sayılarına bağlı 
olarak istihdam sorunu yaşanmakta, me-
zun işsiz sayısı her geçen gün artmakta; 
fakat harita/geomatik mühendislerine 
ihtiyaç olduğu halde kamuda atamaların 
yapılmaması sebebiyle hem mezun mes-
lektaşlarımız açısından istihdam sorunu 
doğmakta hem de kamu kurumlarının 
hizmetleri istenilen seviyede yürütüle-
memektedir. 

Odamız; yaşanan bu sorunun temel kay-
nağının ekonomi ve eğitim politikaları 
başta olmak üzere ülke yönetimindeki 
plansızlığın bir parçası olarak plansız bir 
şekilde açılan ve alt yapısı yetersiz üni-
versiteler olduğunu uzun yıllar boyun-
ca her fırsatta vurgulamış, başta YÖK 

lışma alanlarından ve öneminden ba-
hisle ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler 
ve genel müdürlüklerle görüşmeler ve 
yazışmalar yapılarak daha fazla mes-
lektaşımıza yer verilmesi için etkin 
çalışmalar yürütüleceğinin, bu doğ-
rultuda raporlar hazırlanacağının 
ve mücadele edileceğinin üzerinde 
durulmuştur. 

Kamu kurumlarının kon-
tenjan sayıları; kamu ku-
rumlarının son yıllarda 
gerek ekonomik kriz ba-
hanesi ile genel bütçeden 
yeterli pay alamamaları 
nedeniyle gerekse hiz-
met alımıyla işleri yürüt-
meye çalışmaları dola-
yısıyla yeterli sayılara 
gelememiştir. Ancak 
başta Devlet Su İşle-
ri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü olmak 
üzere harita/geo-
matik mühendis-
liği hizmetlerinin 
yoğun olarak yürü-
tüldüğü kamu kurumlarının 
harita/geomatik mühendisliği 
kadro sayılarını artırması, ülke 
ve toplum yararı gözetilerek 
harita /geomatik mühendisliği 
hizmetlerinden daha fazla yarar-
lanılması gerektiği ortadadır. 

Bu amaçla kamu kurumları-
na çağrı yaparak kadro 
sayılarının artırıl-
ması ve en kısa 
sürede atamala-

Kamuda Harita/Geomatik Mühendisleri

Kontenjanları Artırılmalıdır

Kamu Kurumlarına Açık Çağrı

olmak üzere TBMM’de grubu bulunan 
siyasi partilerdeki meslektaş milletvekil-
lerimize ve kamu kurumlarına defaten 
raporlar sunmuş, görüşmeler yapmış ve 
ülkemizde sayıları hızla artan harita/ge-
omatik mühendisliği lisans programları 
ve kontenjanları konusundaki kaygıla-
rını, gelecek açısından sektörel anlamda 
doğuracağı sonuçları ve istidam olanak-
larına olan etkilerini dile getirmiştir ve 
getirmeye de devam etmektedir. Oda-
mızca gerçekleştirilen etkinliklerde de 
“eğitim ve istihdam” sorunları öncelikli 
olarak her defasında ele alınmış, bu et-
kinlikler sonucunda oluşturulan rapor-
lar kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla pay-
laşılmıştır. 

Kamu kurumlarındaki harita/geomatik 
mühendisi kadro sayısının artırılma-
sı gerektiği hususu da ilgili kurumlara 
Odamızca gerçekleştirilen her ziyarette 
dile getirilmiş, meslektaşlarımızın istih-
damı konusunda gerekli girişimlerin ya-
pılması gerektiği vurgulanmıştır. 

47. Dönem Çalışma Programımızda da 
“Kamuda Harita/Geomatik Mühendisi 
Kontenjan Sayılarının Artırılmasına Yö-
nelik Çalışmalar” ayrı bir başlık olarak 
yer almış ve mesleğimizin neredeyse 
tüm kamu kurumlarını ilgilendiren ça-
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rın yapılması gerektiğinin üzerinde dur-
duğumuz basın açıklaması, bu süreçten 
etkilenen meslektaşlarımızca büyük 
ilgi görmüş ve kendileriyle yaptığımız 
toplantıda da her zaman yanlarında ol-
duğumuz bir kez daha hatırlatılmıştır. 
Gerçekleştirilen bu toplantı sonrasında 
hazırladığımız bir bilgi notu da kendile-
ri ile paylaşılarak bugüne kadar bu so-
runla ilgili yaptığımız çalışmalar kısaca 
özetlenmeye çalışılmıştır.  

Kamuda harita/geomatik mühendisi 
kontenjan sayılarının artırılmasına 

yönelik her türlü girişimde bulunmaya 
devam edeceğimizi, hazırladığımız ra-
porlar eşliğinde kurumlar nezdinde ger-
çekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi artırarak 
sürdüreceğimizi, ülkemizin ve meslek-
taşlarımızın menfaatine olacak her sü-
recin takipçisi olacağımızı bir kez daha 
yinelemek isteriz.
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İhtiyaç olduğu halde atamaların 

yapılmaması sebebiyle hem 

mezun meslektaşlarımız 

açısından istihdam sorunu 

doğmakta hem de kamu 

kurumlarının hizmetleri istenilen 

seviyede yürütülememektedir. 
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Yönetmeliklerimizde Neler Değişiyor?

Çağı Yakalamak İçin...

Odamız mevzuatının günün gereklerine ve üyelerimizin 

yaşadıkları sorunlarının çözümüne yönelik güncellenmesi 

amacıyla 47. Olağan Genel Kurulumuzda yönetmeliklerimizde 

değişiklik ve yenilikler kapsamında çalışmalar yapıldı. 

Önümüzdeki günlerde Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girecek olan bu değişiklik ve yenilikleri                                    

üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

28-30 Ağustos 2020 tarihleri arasın-
da gerçekleştirdiğimiz 47. Olağan 
Genel Kurulumuzda şubelerimiz-

den, üyelerimizden gelen önerilerle 
birlikte uygulamada tespit ettiğimiz 
sorunlar değerlendirildi ve yürürlükte 
olan yönetmeliklerimiz, uygulamada 
yaşanan aksaklıklara göre güncellendi 
ve uygulama ile uyumlu hale getirildi. 

Yönetmeliklerimizde yapılan değişiklik 
ve yeniliklerin ana başlıkları ise şu şe-
kilde: 

Ana Yönetmeliğimiz

 Üye kayıt işlemi sırasında istenen 
belgelerin neler oldukları düzenlendi. 
Bu belgeler:
- Lisans diploması aslı ve 1 adet fotokopi-
si. Diploma aslı yoksa noterden onaylı ör-
neği ya da e-devletten alınan kare kodlu 
mezuniyet belgesi,
- Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi,
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- E-devletten alınan kare kodlu yerleşim 
yeri belgesi ya da kamu personeli için Ku-
rumdan alınan yazı,
- 2 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çe-
kilmiş),
- Dilekçe,
- Üye giriş ödentisi.

 Tutuklu ya da hükümlü olan üyeleri-
mizin bu durumlarını bağlı bulunduğu 
şube veya merkeze bağlı temsilciliğe bil-
dirmesi zorunlu hale getirildi, tutukluluk 
veya hükümlülük süresi boyunca üyelik-
lerinin askıya alınacağı ve üyelik ödentisi 
alınmayacağı hüküm altına alındı.

 İşlerini yürütemeyecek kadar ağır 
hasta olan üyelerimizden talep etmeleri 
ve bu durumu belgelendirmeleri koşu-
luyla hasta oldukları dönem süresince 
üye ödentisi alınmayacağı hükmü dü-
zenlendi. 

 Odamız Yönetim Kurulunun gö-
revlerine, cinsel taciz ve/veya cinsiyet 
ayrımcılık bildirimlerinde Oda Kadın 
Çalışma Grubunun önereceği en az bir 
kadın Oda üyesini soruşturmacı olarak 

atamak ve meslek içi eğitim programla-
rı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitli-
ği eğitimleri vermek konuları eklendi.

 Yönetim Kurulu üyelerinden olan 
Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri 
düzenlendi.

 Uygulamada var olan; ancak yönet-
meliklerimizde yer almayan merkeze 
bağlı temsilciliklerimizle ilgili düzen-
lemeler yapıldı ve nasıl kurulabileceği, 
yönetim kurulunun nasıl oluşacağı ve 
genel kurullarının toplantı şekli ve za-
manı ayrıntılı olarak belirlendi. 

SMMB Tescil Yönetmeliği

 “Tanımlar” kısmı güncel hale getiri-
lerek yeniden düzenlendi.

 Her yıl yeniden verilecek belge üze-
rinde belgenin geçerlilik tarihinin yer 
alacağı ve tüm sene boyunca değil tesci-
lin yapıldığı tarihten itibaren sene sonu-
na kadar geçerli olacak şekilde “Tescil 
Yenileme Kartı”, “Tescil Yenileme Bel-
gesi” olarak değiştirildi. 

 SHKMMB`nin çalışma alanlarına “Çiz-
gisel mühendislik yapılarının etüdü ve 
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projelendirilmesi” adlı hizmet eklendi.

 Yönetmeliğimizde SHKMMB’nin 
tam gün çalışma esasına göre bu hiz-
metleri yürütmesi ve başka bir işte ça-
lışamaması yer almaktaydı; ancak bu 
konu yeni bir madde ile daha açık hale 
getirildi. SHKMMH yapmak üzere HK-
MO`dan Tescil Belgesi almış SHKM`le-
rin aynı amaç doğrultusunda kurulmuş 
tüzel kişiliklere ortak olamamalarının 
yanında aynı amaç doğrultusunda ku-
rulmuş tüzel kişilikler ile kamu kurum 
kuruluşlarında ve diğer tüzel kişilikler-
de HKM olarak çalışamayacakları hü-
küm altına alındı.

 Büroların ve şirketlerin tescili, yıllık 
tescil yenileme işlemlerinin yapılması 
ve kapatılmasına ilişkin düzenlemeler 
yapıldı. 

 Şirketin, SHKMMH yapmak üzere 
bir veya birden fazla HKM tarafından 
ya da bir veya birden fazla HKM ile 
birlikte sadece TMMOB`ye bağlı diğer 
meslek odalarının üyesi mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları ile kurulabilece-
ği düzenlendi.

 İrtibat bürosu veya şube açılması, 
tescili ve yıllık yenilemelerine ilişkin 
düzenlemeler yapıldı.
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Mesleki Faaliyet Denetimi ve          
Ücret Yönetmeliği

 “Tanımlar” kısmı güncel hale getiri-
lerek yeniden düzenlendi.

 Mesleki faaliyet denetimi kapsamına, 
kamu kurumları ya da kamu deneti-
mindeki kurum ihalelerine ilişkin söz-
leşmeler de eklendi.

 Çalışmalarımızı halen devam ettirdi-
ğimiz MFDU ile ilgili olarak MFD’nin 
uzaktan yapılabileceği bir sistem üze-
rinde hazırlık çalışmaları kapsamında 
MFD yapılabilmesi için yönetmelikleri-
miz güncellenerek sisteme uygun hale 
getirildi ve SHKMMH kapsamında 
gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip 
sözleşme ve iş listelerinde artık MF-
DG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu onaylı e-imzasının da geçerli 
olacağı düzenlendi. 

 SHKMMB’lerin büro tescillerini ye-
niletmedikleri süre içerisinde Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Harita ve Kadast-

ro Mühendisleri Oda-
sı Serbest Mühendis-

lik Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği’nde 

sayılan işleri yapamayaca-
ğı hüküm altına alındı.

 SHKM’lerin işveren 
ile yaptıkları Tip Sözleşmeyi 

işe başlamadan işin bulunduğu 

yer temsilciliğine onaylatmaları zorun-
lu olmasına rağmen Yönetmelik’te yer 
alan hüküm daha anlaşılır hale getiril-
di. Sözleşmesiz ve mesleki faaliyet de-
netimi yapılmamış işlerin MFDU ücret-
lerinin, MFDU’nun yapıldığı tarihteki 
sözleşme ve mesleki faaliyet denetimi 
ücreti üzerinden tahsil edileceği hüküm 
altına alındı.

 İhaleli işlerde her iş için bir defaya 
mahsus alınacak olan MFD maktu üc-
retinin, o işte birden fazla ortak olması 
durumunda MFD ücretine her bir ortak 
başına (birinci ortak hariç) maktu ücre-
tin yüzde yirmisi eklenerek tek bir üc-
ret şeklinde herhangi bir ortaktan tahsil 
edileceği hükmü düzenlendi.  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda 
ihale yöntemleri arasında sayılmayan 
“doğrudan temin” yöntemi ile alım hiz-
metlerinde MFD ücretinin belirlenmesi 
konusunda Genel Kurulumuz tarafın-
dan Odamız Yönetim Kuruluna yetki 
verildi.

 Mülkiyeti SHKM`ye ya da birinci 
derece yakınına ait olan taşınmazlara 
ilişkin SHKMMH`lere yönelik meslekî 
faaliyet denetimi işlemleri sırasında 
HKMO Yönetim Kurulu oluruyla, “ta-
şınmaza ilişkin” bir kereye mahsus ol-
mak üzere fatura aranmaksızın meslekî 
faaliyet denetim uygulaması yapılabile-
ceği düzenlendi. 

HKMO olarak üyelerimizin ve mesleği-
mizin menfaatini gözetiyor, bu doğrul-
tuda gerekli değişiklik ve yeniliklerin 
mevzuatımızda yer alması için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. 

 HKMO Yönetim Kurulu tarafından 
ebatları, yazı fontu, büyüklüğü ve içeri-
ğine ilişkin standartları belirlenecek ve 
SHKMMB’lerce kullanılacak olan kaşe 
ile ilgili düzenleme yapıldı.

 SHKMMB’lerin tescil yenileme baş-
vurularını ocak ayından sonra yapması 
halinde SHKMMB’lere başvuru tari-
hinden yıl sonuna kadar geçerli tescil 
belgesi verilmesi yönünde düzenleme 
yapıldı.

 Kaydı askıya alınan büro ve şirketle-
rin yıl içerisinde tescilini yenilememesi 
durumunda takip eden yılın ocak ayı-
nın sonunda kaydının kapatılacağı hü-
küm altına alındı.
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DUYURU

İndirimli E-İmza Almak İçin...
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Hukuk Birimi

Gözümüzden Kaçmaz

Odamız, meslek alanlarımızın 
korunmasına her zaman önem 
vermiş ve bu doğrultuda ilgili 

birimlerle iletişime geçmiş, gerekli ida-
ri ve hukuki yollara başvurmuştur. Son 
dönemlerde de farklı idarelerce açılan 
ihalelerde mesleğimizin hizmet alanı 
dahilindeki işlerinin farklı meslek grup-
larınca üstlenilmesinin önüne geçmek ve 
oluşabilecek mağduriyetleri engellemek 
amacıyla girişimlerde bulunduk. 

düğümüz hususların hukuka aykırılığı 
tespit edildi ve dava neticesinde ihalenin 
iptaline karar verildi. 

Ağrı Belediye Başkanlığınca 2020/151930 
ihale kayıt numarası yayımlanan “Yak-
laşık 5000 Ha Büyüklüğündeki alanda 
Fotogrametrik Halihazır Haritaların Ha-
zırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave 
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Re-
vizyon-İlave Uygulama İmar Planı Ha-
zırlanması İşi”. Dava neticesinde ihalenin 
iptaline karar verildi.  

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür-
lüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Mü-
dürlüğünce 2020/218838 ihale kayıt nu-
marası ile yayımlanan “Kahramanmaraş 
Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve 
Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Ka-
dastro Dosyalarının Orbis Veri Sistemine 
Aktarılması ve Tescilli Yerlerde Sonuçlan-
dırma Dosyalarının Tanzimi”. Dava neti-
cesinde ihalenin iptaline karar verildi.  

Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı 
Fen İşleri Müdürlüğünce 2020/195039 
ihale kayıt numarası ile yayımlanan “Uy-
gulama İmar Planlarında Konut Alanın-
da kalan, Belediyemiz, Sultanköy mahal-

Meslek alanlarımızın korunması, meslek mensuplarımızın hak 

ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla hareket ediyor, bu amaçla 

gerekli hukuki girişimlere bulunuyoruz. HKMO Hukuk Birimi 

olarak sektörümüzü her alanda takip ediyor, gerekli tüm yasal 

girişimleri yapıyoruz. Birimimizin son dönemlerde açtığı davalar 

hakkında sizleri de kısaca bilgilendirmek istedik. 

104
Harita Bülteni 40

İhalelere açılan davalar ve                
son durumları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğ-
rafi Bilgi Sistemi Müdürlüğünce 
2020/83383 ihale kayıt numarası ile ya-
yımlanan “İstanbul İline Ait Mevcut 3 
Boyutlu Kent Modelinin Güncellenmesi 
ve Fotoğraf Kaplamalı Kent Modelinin 
Oluşturulması İşi”. Dava kapsamında 
düzenlenen bilirkişi raporunda ileri sür-
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lesinde muhtelif parsellerin bulunduğu 
yaklaşık 3,4 Ha alanda; 3194 Sayılı İmar 
Kanununun 18. madde Uygulaması”. 
“Dava dilekçesinin Kamu İhale Kuru-
muna tevdii…” şeklinde verilen huku-
ka aykırı karar Odamızca temyiz edildi 
ve Danıştayca verilen karar neticesinde 
Odamızın ne aday ne istekli ne de istekli 
olabilecek sıfatını haiz olmadığından ve 
4734 sayılı Kanun’un 54. ve devamı hü-
kümlerinde yer alan idari başvuru yolları 
ile bağlı bulunmadığından söz edilerek 
kararın bozulmasına karar verildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge 
Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlü-
ğünce 2020/228169 ihale kayıt numarası 
ile yayımlanan “Mavikent Tabiat Par-
kında 42,5 Ha Alanda Yapılacak İmar 
Planlarına Altlık Teşkil Etmek Üzere 
1/5000 Ölçekli, 1/1000 Ölçekli ve Ağaç 
Röleveli Hâlihazır Harita Yapımı Hiz-
met Alım”. Davanın reddine yönelik 
verilen karar, Odamızca temyiz edildi. 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Ka-
dastro Şube Müdürlüğünce 2020/237708 
ihale kayıt numarası ile yayımlanan 
“2020 Yılı Çalışma İş Programında Bulu-
nan 130 Adet (Mahalle ve Köy) Birimde 

Yapılacak Orman Kadastrosu ve 2/B Ça-
lışmalarında Teknik Denetim ve Kont-
rolü Danışmanlık Hizmet Alımı İşi”.  
Davanın ehliyet önünden reddine yö-
nelik verilen kararın Odamızca temyiz 
edilmesi üzerine temyiz istemimiz kabul 
edildi, esastan karar bekleniyor.  

Meslek alanlarımıza yönelik düzenle-
melerdeki hukuka aykırılıklara karşı 
da Odamızca dava açıldı. 23.03.2020 
tarihinde yürürlüğe giren 7310 sayı-
lı Özel Ağaçlandırma Tamimi’nin ve 
22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmış olan Arazi ve 
Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönet-
melik’in hukuka aykırı olan düzenle-
melerinin iptali talepleriyle Odamızca 
açılmış olan davalar da halen derdest. 

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı 
birimleri ile Orman Mühendisleri Odası 
tarafından mesleğimize yapılan müda-
halelerin özellikle son dönemde artmış 
olması nedeniyle, bu konu özelinde uzun 

süredir verdiğimiz ve halen devam eden 
mücadele hakkında Odamızca hazırla-
nan Bilgi Notu da üyelerimizle ve kamu-
oyu ile paylaşıldı.

Orman Mühendisleri Odasının 2019 
Yılı Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan 
ve mesleğimiz hizmet alanına giren iş 
kalemlerin tarifeden çıkarılması ama-
cıyla başlattığımız girişimler sonucun-
da Orman Mühendisleri Odasınca tara-
fımıza herhangi bir cevap verilmemesi 
üzerine yürütmesinin durdurulması-
na karar verilmesi talebi ile Odamızca 
açılan davada; söz konusu iş kalemleri 
yönünden yürütmenin durdurulması 
kararı verildi. 

Meslek alanlarımızı koruma gayesi ile ha-
reket eden bir kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olarak söz konusu sü-
reçlerle ilgili üyelerimizi bilgilendirmeye 
ve meslek alanlarımıza yönelik her türlü 
müdahaleye karşı gerekli girişimlerde 
bulunmaya devam edeceğiz.
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HKMO Genel Merkez 
avukatlarımız Dilrüba 
Pahal ve S. Betül Önder  
sektörümüzdeki tüm 
gelişmeleri takip ediyor ve 
üyelerimizin yasal haklarını 
sonuna kadar savunuyorlar.



Harita Bülteni

HKMO Duruşu

Basın Açıklamalarımız

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

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

Geçmiş Olsun İzmir

Merkez üssü Ege Denizi-Seferihisar açık-
ları olan, Kandilli Rasathanesinin verile-
rine göre 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen 
ve İzmir başta olmak üzere İstanbul, 
Bursa, Yalova ve Çanakkale‘de de hisse-
dilen deprem; her an depremle yaşamak 
zorunda olan bir ülke olduğumuzu bir 
kez daha hatırlattı ve ne yazık ki hayatını 
kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımı-
zın olduğu bilgisi paylaşıldı.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak depremin değil depreme karşı 
gerekli önlemlerin doğru zamanda alın-
mamasının yaşanan doğal afetleri fela-
kete dönüştürdüğünü ve uzmanlarca 
yapılan uyarıların zamanında dikkate 
alınması gerektiğini bir kez daha belir-
tirken tüm yapıların depreme dayanıklı 

bir şekilde inşa edilmesinin, var olan 
yapıların sağlamlaştırılması için gerekli 
tedbirlerin alınmasının ve aksi halde en 
ağır yaptırımların uygulanması gerek-
tiğinin altını bir kez daha çiziyor; ger-
çekleşebilecek olası depremlerdeki can 
ve mal kayıplarını en aza indirgemek 
için bilimsel ve teknik doğrular ışığında 
yapılacak her türlü çalışmaya katkı sun-
maya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

İzmir başta olmak üzere pek çok ilimiz-
de hissedilen depremde hayatını kay-
beden vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil 
şifalar diliyor; daha fazla can kaybının 
yaşanmaması temennisi ile depremi 
yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro 
II. Bölge Müdürlüğü Binası            
Ayasofya Müzesi`ne 
Dönüştürülmemelidir

10 Temmuz 2020 tarih ve 31181 Müker-
rer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 
2729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Ayasofya`nın cami olarak ibadete açıl-
ması üzerine Ayasofya`da yer alan bazı 
eserlerin sergilenmesi amacıyla Sulta-
nahmet Meydanı`nda yer alan, tapu-ka-

Odamız, bu büyük sorumluluğun bilinciyle mesleğimiz kadar 

mesleğimizin içinde yer aldığı sosyal, siyasal yapıya ve güncel 

olaylarla gelişmelere dair görüşlerini düzenli olarak yetkililerle, 

kamuoyu ile ve meslektaşlarımızla paylaşmaktadır.
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dastro ve haritacılığın hafızası olan ta-
rihi İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge 
Müdürlüğü Binası`nın boşaltıldığı, 
Ayasofya Müzesi`ne dönüştürüleceği 
ve bunun için hazırlıklara başlanıldığı 
öğrenilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu`nun arazi ve 
tapu kayıtlarının tutulduğu bu tarihi 
binanın ilk bölümü 1881 yılında, şimdi-
ki mevcut olan diğer bölümleri ise 1910 
yılında inşa edilerek günümüze kadar 
yaşatılmıştır. Osmanlı döneminde Def-
ter-i Hakani Nezareti (Tapu ve Kadast-
rodan Sorumlu Devlet Bakanlığı) olarak 
adlandırılan bu tarihi binanın içerisinde 
ise Defter Emini Server Dede`ye ait bir 
de türbe bulunmaktadır. 

Türk haritacılığının hafızası olması 
özelliğiyle ön plana çıkan ve tarihi öne-
minden dolayı “Harita-Kadastro-Tapu 
Müzesi” olarak düzenlenmesi için uzun 
yıllardır girişimlerin ve çalışmaların 
devam ettiği bu binanın, tarihinden ko-
parılarak başka bir amaca hizmet eder 
hale getirilmesi en hafif tabiri ile Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti`nin geçmişine 
saygısızlıktır. 

Bu tarihi yapının Ayasofya Müzesi`ne 
dönüştürülecek olması sebebiyle ta-
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şınması; binada yer alan ve muhafaza 
edilen bir kısmı Balkan ülkelerine, bir 
kısmı Ortadoğu ülkelerine ait Osmanlı 
döneminden günümüze değin korunan 
binlerce eski tapu, vakıfname ve temes-
sük senedi gibi kaydın taşınma sırasın-
da büyük olasılıkla zarar görmesine ve 
tarihinden koparılmasına neden olacak-
tır. Dünyanın hiçbir yerinde tarihi eser 
niteliğinde olan ve de bir ülkenin hafı-
zası niteliğindeki mülkiyete esas harita 
ve belgeler, aidiyeti olan ana yapıdan 
koparılamaz. Tarihi eserler, ana yapı-
larından ayrılıp başka bir yapıda ser-
gilenemez aksi halde bu durum, tarihe 
ihanet olarak kabul edilir. Bu nedenle 
Ayasofya`da bugüne kadar sergilenmiş 
olan parçaların bulundukları yerde kal-
ması gerekirken tarihi İstanbul Tapu ve 
Kadastro II. Bölge Müdürlüğü Binası`-
nın yapısı da korunmalıdır.  

Ülkemizin haritacılık, kadastro ve tapu 
tarihinin yanı sıra mesleğimiz açısın-
dan da büyük bir öneme sahip olan 
tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro II. 
Bölge Müdürlüğü Binası`nın bu öneme 
uygun bir şekilde muhafaza edilmesi, 
Harita-Kadastro-Tapu Müzesi olarak 
düzenlenmesi gerekmekte iken başka 
bir yere taşınmasının, tarihi öneminden 
koparılmasının ve bina içerisindeki pek 
çok tarihi belgenin zarar görme riski ile 
karşı karşıya olmasının kabul edilir bir 
tarafı yoktur. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak yetkililerin bu vahim karardan 
dönmeleri, tarihi binanın aslına uygun 
şekilde muhafaza edilmesi ve Hari-
ta-Kadastro-Tapu Müzesi olarak düzen-
lenmesi gerektiğini belirtir; tarihimize 
ve mesleğimize sahip çıkarak sürecin 
takipçisi olacağımızı tüm üyelerimize 
ve kamuoyuna duyururuz. 



gitti. Heyet, çalışmalarına 2 Kasım 2020 
tarihinde düzenlenen ve ön raporun 
paylaşılacağı basın toplantısı ile başladı.

Ön raporun paylaşılacağı basın toplan-
tısı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz`ın konuşması ile başla-
dı. Ardından TMMOB İzmir İl Koordi-
nasyon Kurulu adına İnşaat Mühendis-
leri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Eylem Ulutaş raporun sunu-
munu gerçekleştirdi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, İzmir halkına başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra 
Birlik değerlendirmelerini aktardı.

Raporun öne çıkan bölümleri

“Bölgede yapılan gözlemlerde, birçok 
binada ağır hasar olduğu, bir kısmında 
ise hasarların taşıyıcı olmayan eleman-
larda olduğu fakat yapısal elemanların 
sorunlu olmadığı görülmüştür. Fakat 
vatandaşların mağduriyetlerinin en aza 
indirilmesi için detaylı hasar tespit çalış-

TMMOB, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek 

kuruluşu olarak bağlı Odaları ve üyelerinin menfaatleri için 

gerekli girişimlerde bulunmanın yanı sıra demokratik bir kitle 

örgütü olarak da sosyal sorumluluklar üstleniyor. 

Üst birliğimiz olan TMMOB mü-
hendis, mimar ve şehir plancı-
larının yaşadıkları sorunlara 

dair hukuki girişimlerde bulunmanın 
yanı sıra bu sorunlara dikkat çekmek 
için kamuoyu oluşturulması açısından 
da çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 
demokratik bir kitle örgütü olarak da 
ülkemizde yaşanan çevre sorunları ile 
ilgili raporlar hazırlıyor. 

1) İzmir Depremi TMMOB                                           
İlk Gözlem Raporu

İzmir`de 30 Ekim 2020 tarihinde mey-
dana gelen deprem sonrası TMMOB 
İzmir Depremi İlk Gözlem Raporu 2 
Kasım 2020 tarihinde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve bera-
berindeki heyetin katılımıyla İzmir`de 
kamuoyu ile paylaşıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Oda yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinin katılımı ile oluşturulan he-
yet; inceleme ve ziyaretlerde bulunmak 
üzere 1 Kasım 2020 tarihinde İzmir`e 

TMMOB
İzmir Depremi İlk Gözlem Raporu Yayımlandı

Planlar Afet Riskine Göre Hazırlanmalı

malarına başlanmalıdır. Nitekim sürecin 
uzaması hem hırsızlık hem de çeşitli sos-
yal problemler yaratmakta, bir yandan 
da insanların güvensiz binalara girme-
sine neden olmaktadır. Sahada ağır ha-
sar gören bazı binaların dış cephesinde 
mantolama olduğu tespit edilmiş ve 
hasarın dış cepheden gözlenemediği gö-
rülmüştür. İç mekanlarda ise kaplamalar 
ve yer yer asma tavan/alçıpan nedeniyle 
taşıyıcı sistem gözlenememektedir. Ha-
sar tespiti için görevlendirilecek kadro-
lara bu kaplama ve örtüleri açabilecek 
ekipman verilmelidir. Unutulmamalıdır 
ki can kayıplarının artmaması için tes-
pitler titizlikle gerçekleştirilmelidir. Bu-
nun yanında hasar tespit çalışmalarında 
öncelikli bölgede olmayıp hasar almış 
binalar için bir ihbar hattı oluşturulması 
önemlidir.”

Yer seçiminden başlayarak imar plan-
larının afet riskine göre hazırlanması 
önem arz etmektedir. İçinde yaşadığı-
mız binaların tasarım, inşaa, denetim 
ve bakım süreçlerinin rant amaçlı yak-

Harita Bülteni
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laşımlarla sürdürülmesi, depremlerin 
yıkıcı sonuçlarla karşımıza çıkmasına 
neden olmaktadır.

Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve 
yapılar tasarlamanın, üretmenin, dep-
rem hasarları ve can kayıplarının azal-
tılmasının bilinen tek yolu, mühendis, 
mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin 
eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. 

2) TMMOB                                         
Yapı Ruhsat Formlarında              
Hukuk Mücadelesini Kazandı

TMMOB tarafından açılan dava sonucu 
Danıştay`ın üçüncü kez verdiği yürüt-
menin durdurulması kararının ardın-
dan bu kez Bakanlıkça 11.03.2020 tarih-
li Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
yapı ruhsatları yeniden düzenlenerek; 
formlarda imza hanelerine ve ruhsat 
formlarının meslek odalarına gönderil-
mesi kuralına yeniden yer verildi.

tmmob haberler

3) Şantiye Şefleri Hakkında 
Yönetmelik

TMMOB tarafından; Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında 
Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gerek-
lere ve kamu yararına aykırı bir kısım 
maddelerinin iptali istemiyle açılan da-
vada Danıştay tarafından yürütmenin 
durdurulmasına karar verildi.

4) TMMOB Salda Raporu                 
Yayımlandı

TMMOB Salda Gölü Raporu Komis-
yonu tarafından hazırlanan “TMMOB 
Salda Gölü Raporu” 24 Haziran 2020 
tarihinde yayımlandı.

Bu rapor, göle yapılmak istenen Millet 
Bahçesi Projesi’nin yaratacağı sonuçla-
rı jeolojik boyuttan meteorolojik boyu-
ta, tarımsal boyuttan çevre boyutuna 
planlama boyutundan hukuki boyuta 
varana kadar tüm titizlikle değerlen-
diriyor.
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Haberlerin                
Tam Metinlerine 
Ulaşmak İçin

1) İzmir Depremi 
TMMOB                                           
İlk Gözlem 
Raporu

2) TMMOB 
Yapı Ruhsat 
Formlarında              
Hukuk 
Mücadelesini 
Kazandı

3) Şantiye Şefleri 
Hakkında 
Yönetmelik

4) TMMOB 
Salda Raporu                 
Yayımlandı
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gündem

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan bu 
sözleşme; kadına yönelik her türlü şid-
detin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şid-
det mağdurlarının korunması, suçların 
kovuşturulması, suçluların cezalandı-
rılması ve kadına karşı şiddet ile mü-
cadele alanında bütüncül, eş güdümlü 
ve etkili iş birliği içeren politikaların 
hayata geçirilmesi ilkeleri ile oluşturul-
muştur.

Sözleşme İstanbul’da gerçekleşen Avru-
pa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. 
toplantısında kabul edilip imzaya açıl-
dığı için İstanbul Sözleşmesi olarak da 
bilinmektedir.

Ne Zaman, Kimlerce İmzalandı?

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya 
açılan Sözleşme’yi ilk imzalayan ülke 
Türkiye’dir. Avusturya, Almanya, Yu-
nanistan, İzlanda, Karadağ, Portekiz, 
Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slo-
vakya ve Lüksemburg da Sözleşme’yi 
ilk imzalayan ülkelerdendir. 1 Ağustos 
2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

8 Mart 2012 tarih ve 28277 mükerrer sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar-
la Sözleşme’nin onaylanmasına Bakan-
lar Kurulunca karar verilmiştir.  

20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 6284 sayılı Aile-
nin Korunması ve Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Kanun da büyük 
ölçüde İstanbul Sözleşmesi’ne göre 
oluşturulmuştur.

Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Av-
rupa Birliği tarafından imzalanan İs-
tanbul Sözleşmesi, imzacı ülkelerin 
34’ünde onaylanmıştır. 

İçeriği Nedir?

Aile içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz, 
zorla evlendirme, sözde “namus” adı-
na işlenen cinayetler, kadın sünneti 
gibi insan haklarını ciddi şekilde ihlal 
eden ve kadın-erkek eşitliğini sağlama-
nın önünde büyük bir engel oluşturan 
şiddet türleri ve bu kapsamda önleme, 
koruma ve destek anlamında alınacak 
tedbirlerin gerekliliği bu Sözleşme’de 
yer almaktadır. Ayrıca alınması gere-
ken yasal tedbirlere ve yaptırımlara da 
yer vermektedir. 

Yani Sözleşeme’ye taraf olan ülkelere;
• Ulusal anayasalarına veya ilgili diğer 
mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini 
dahil etme ve bu ilkenin uygulanması-
nı sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı 
yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık 
yapan yasa ile uygulamaları yürürlük-
ten kaldırma zorunluluğu, 

Bizce aklı başında kimsenin hayır diyemeyeceği İstanbul Sözleşmesi 

nedendir bilinmez birden tartışma gündemimizin merkezine oturtuldu.  

Peki bu kadar önemli bir sözleşme neden şimdi tartışma konusu 

ediliyor? Kadınların zorla kazanılmış haklarının gaspı mı söz konusu? 

Görünenin arkasında başka ne gibi amaçlar olabilir? Sözleşmenin 

içeriğini anlatmak bizden, tartışmanın nedenini siz zaten bulursunuz…
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İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Neden Bunu Tartıştırılıyoruz?



Amaç; Sadece Kadınlara            
Yönelik Şiddeti Önlemek mi?

Sözleşme’de yer alan tanımlara göre ka-
dınlar kelimesi 18 yaşın altındaki kız ço-
cuklarını da kapsamaktadır, dolayısıyla 
sadece kadınlara yönelik şiddet değil 
çocuklara karşı şiddet ve çocuk istisma-
rının önlenmesini de amaçlamaktadır. 

Aile Yapısına Zarar Verir mi?

Sözleşme’de bir aile tanımı yer almaz, ev-
lenmelere ya da boşanmalara dair teşvik 
edici herhangi bir hükme de yer vermez. 
Ancak ailede yer alan bireyleri eşit olarak 
kabul eder. Bu nedenle Sözleşme’nin aile 
yapısına zarar verdiğini, boşanmaları ar-
tırdığını iddia etmek abesle iştigaldir.

Yalnızca Şiddet Uygulayan                       
Eşi mi Kapsamaktadır?

Sözleşme’de aile içi şiddet; “aile içerisin-
de veya hanede veya mağdur faille aynı 
evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya 
şimdiki eşler veya partnerler arasında 
meydan gelen her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik şiddet eyle-
mi” olarak yer almaktadır. Dolayısıyla 
yalnızca eşlerle kısıtlı olmayan şiddet 
eylemleri, geniş anlamda ele alınmıştır. 

Eşcinselliği Özendirmekte midir?

Sözleşme’de eşcinselliğe dair herhangi 
bir ifade yer almamaktadır. Ancak 3. 
ve 4. maddelerinde yer alan toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili düzenlemeler 
çarptırılmaktadır. Sözleşme; şiddete 
karşı cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine 
dayalı ayrım yapmayı yasaklamaktadır.   

Uygulanmasının Takibi                                
Nasıl Yapılmaktadır?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu 
(GREVIO); taraf devletlerin Sözleşme 
kapsamında verdikleri taahhütleri iz-
leyen ve denetleyen, insan hakları ve 
cinsiyet eşitliği üzerine disiplinler arası 
uzmanlığı olan üyelerden oluşan ba-
ğımsız bir uzmanlar grubudur. GRE-
VİO’nun ilk başkanlığını da Feride Acar 
üstelenmiştir.

Sözleşme ile İlgili Ne Dediler?

Fatma Şahin (Dönemin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı): “Geçen hafta Ba-
kanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Ben 
de imza attım. Bu hafta muhtemelen 
Meclis’e gönderilecek. İstanbul Söz-
leşmesi en önemli sözleşmelerden biri 

• Şiddet çeşitlerinin ve şiddetin kadın 
ve çocuklar üzerindeki etkisi hakkında 
halkın farkındalığını arttırıcı kampanya 
ve programları çeşitli kuruluşlar ile iş 
birliğiyle yaygınlaştırıp uygulanması,  
• Mağdurlara gerektiğinde yasal ve psi-
kolojik danışmanlık (uzman desteği), 
ekonomik yardım, barınacak yer sağla-
ma, sağlık hizmeti, eğitim, öğretim ve 
istihdam sağlanması,
• Cinsel şiddet mağdurlarına tıbbi ve 
adli tıp muayenesi yapmak, yaşanan 
travma için destek ve danışmanlık hiz-
metleri tesis etmek ve tecavüz mağ-
durları için kolayca erişilebilen kriz 
merkezlerinin oluşturulması gibi yasal 
tedbirlerin alınması,
• Mağdurun saldırgana karşı her türlü 
hukuki desteği alabilmesinin sağlanması
gibi yükümlülükler getirilmektedir.  

Harita Bülteni

İstanbul Sözleşmesi’nin
tam metni için aşağıdaki

karekodu okutunuz:
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tirme ve üçüncü bir 
cinsi oluşturmanın ilk 
adımlarına öncülük eden 
proje bir sözleşmedir.” 
(İstanbul Sözleşmesi’ne 
dair hazırladıkları rapor-
dan alıntı-Ağustos 2020)

Kocaeli Alperen Ocaklarının 
astığı pankart: “Rakamlar gös-
teriyor ki İstanbul Sözleşmesi ka-
dını yaşatmaz, öldürür.” (Ağus-
tos 2020)

Mustafa Destici (BBP Genel Başka-
nı): “Müslümanım, Türküm diyen kim-
se kadına şiddetin tarafı olamaz. Sadece 
kadına şiddeti önleme maddelerinden 
oluşsa kim buna karşı çıkar? Ama onun-
la birlikte bizim, tüm insanlığın ahlak, 
inanç yapısını, kültürünü reddeden, 
gayri ahlaki bir cinsiyetsizliği, çarpık 
ilişkileri devlet garantisi altına aldırma 
gayretinde olan ya da bunu sağlayan 
bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bizim 
itirazımız bunadır. Bu sözleşmenin kar-
şısındayız, yarın da karşısında olmaya 
devam edeceğiz. ‘İstanbul Sözleşmesi 
yaşatır.’ sözü gerçek değil, bir kandır-
maca, aldatmacadır.” (Eylül 2020)

gündem
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olacak. İlk kez Dışişleri Bakanı Davu-
toğlu hükümet adına imzalamıştır. İlk 
imzalayan ülke de Türkiye olmuştur. 
Birçok ülke çekince koymuştur. Türkiye 
altına çekince koymadan imzaya açtı. 
Önemli bir iradedir, bu iradenin gere-
ğini yapmak da hepimizin görevidir.”  
(27.10.2011) 

Recep Tayyip Erdoğan (Dönemin Baş-
bakanı): “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadeleye İlişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi’ne taraf olunmasının 
ülkemize ilave bir yük getirmeyeceği 
ve ülkemizin gelişen uluslararası say-
gınlığına olumlu katkıda bulunacağı 
değerlendirilmektedir.” (Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı’nın gerekçesinden alın-
tı-11.11.2011) 

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaş-
kanı): Türkiye’nin sözleşmeye “çekin-
cesiz” imza koyduğunu, birçok ülkede 
“ekonomik kriz” nedeniyle çıkmayan 
uyum yasalarının Türkiye’de 6284 sayılı 
Koruma Kanunu ile çıkarıldığını belirt-
ti. (Turuncu adlı dergide Dünya Kadın-
lar Günü vesilesiyle yazdığı başmakale-
den alıntı-2015) 

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşka-
nı-AKP Genel Başkanı): “Halk istiyor-
sa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması 
yönündeyse, buna göre bir karar ve-
rilsin. Halk ne derse o olur.” (Temmuz 
2020)

Numan Kurtulmuş (AKP Genel Baş-
kanvekili): “Nasıl usulünü yerine 
getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, 
aynı şekilde usulü yerine getirilerek 
bu sözleşmeden çıkılır.” (Temmuz 
2020)

Sema Maraşlı (Yazar, editör, eğitimci): 
“Kadın, kelimesi 18 yaşın altındaki kız 
çocuklarını da içerir. Bu ayrı bir rezalet. 
Doğumdan itibaren kız çocuklarını “ka-
dın” olarak tanımlıyor ve aslında pedo-
filiyi destekliyor.”

İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platfor-
mu: “Dünya milletlerini cinsiyetsizleş-



103. sayımızda “Zamanını, Şiddetini Bilmesek de Alarmlar 

Çalıyor” diyerek deprem kuşağında yer alan ülkemizi nelerin 

beklediğini, ne gibi önlemler almamız gerektiğini özetlemiştik. 

Maalesef bu haberi yapmamızdan kısa bir süre sonra İzmir 

depremi gerçekleşti. Kayıplar için artık çok geç olsa da tehlike 

hala devam ediyor. Daha da geç olmadan herekete geçilmeli.

Harita Bülteni

kün olmadığını söyleyerek ülkemizde 
sürekli bir deprem oluşumunun varlı-
ğına ve neredeyse deprem olmayan bir 
yerimizin olmadığına dikkat çekmişti. 
“Bilimsel olarak meydana gelebilecek 
depremlerin yerlerini ve yaklaşık bü-
yüklüğünü belirleyebiliyoruz; ancak 
bilemediğimiz tek şey, olası depremin 
zamanı.” diyen Özener, ‘Deprem olur 
mu, olmaz mı, ne zaman olacak?’ diye 
düşünmek yerine depreme hazır ol-
mak için çabalamanın çok daha anlamlı 
olacağının altını çizerek bir doğa olayı 
olan depremin zararlarını azaltmak için 
herkesin üzerine düşen rolü yapması 
gerektiğini, elimizden gelen önlemleri 
almamızı vurgulamıştı. 

30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen, 
merkez üssü Ege Denizi-Seferihisar 
açıkları olan ve İzmir başta olmak üzere 
İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale’de 
de hissedilen deprem de her an dep-

Harita Bültenimizin 103. sayısın-
da “Zamanını, Şiddetini Bilme-
sek de Alarmlar Çalıyor” diye-

rek deprem kuşağında yer alan ülkemizi 
nelerin beklediğini, ne gibi önlemler 
almamız gerektiğini ve olası depremleri 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü, meslektaşımız ve Odamız Ulusla-
rarası İlişkiler Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Özener ile konuşmuştuk. 
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Artık Çok Geç Ama

Daha da geç olmadan...

Maalesef bu haberi yapmamızdan kısa 
bir süre sonra İzmir depremi gerçekleş-
ti. Depremde canını, malını yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımızın acısını pay-
laşıyoruz. Kayıplar için artık çok geç olsa 
da tehlike hala devam ediyor. Daha da 
geç olmadan herekete geçilmeli.

Prof. Dr. Haluk Özener bu söyleşide 
ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu 
ve bu gerçeği değiştirmemizin müm-

güncel

“Yaşanacak olan bir deprem var. Başka bir deyişle zamanını 

şiddetini bilmesek de alarmlar çalıyor.  Burada asıl önemli olan, 

nasıl önlem alacağımız konusuna odaklanmak. Deprem, bir 

doğa olayı ve engellememiz veya zamanını ötelememiz mümkün 

değil; ancak nasıl önlem alacağız, zararlarını azaltmak için neler 

yapmalıyız, bunlara odaklanmamız gerekiyor. “ Haluk Özener

Harita Bülteni dosya

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

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

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

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

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

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

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

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

H.Ö.: Ülkemiz bir deprem ülkesi ve 
maalesef bu gerçeği değiştirmemiz de 
mümkün değil. MTA tarafından son 
olarak üretilmiş olan diri fay harita-
sına baktığımızda ülkemizde deprem 
üretebilecek 500’den fazla fay olduğu-
nu görebiliyoruz. 1868 yılında kurulan 
kurumumuz 1895’ten bugüne kadar 
kesintisiz olarak sismik gözlemler yap-
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Zamanını,
Şiddetini Bilmesek de

Alarmlar çalIyor
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remle yaşamak zorunda olan bir ülke 
olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. 
Deprem sonrasında meydan gelen tsu-
nami dolayısıyla da can kaybı ve yara-
lanmalar yaşandı.  

Depremde yaşanan can kayıplarının ve 
yaralanmaların nedeni ise yine ne yazık 
ki binaların yapıları oldu. Depremin 
değil binaların öldürdüğü gerçeğini 
üzülerek bir kez daha yaşamak zorun-
da olduğumuz bu deprem de alınması 
gereken tedbirler için geç kalınmadan, 
bir an önce harekete geçilmesi gerekti-
ğini gösterdi. 

Deprem sonrası yapılan incelemeler ve 
hazırlanan raporlar göstermektedir ki bi-
naların yıkılmasına neden olan zeminin, 
betonun, demirin kötü olması ve bunlarla 
birlikte işçiliğin ve mühendislik hizmet-
lerinin yetersizliği ve yeterli denetimin 
yapılmamasıdır. Özellikle ağır hasarlı 
binalarda yapı denetim ve mühendislik 
hizmetlerinin alınmadığının görünmesi 
aslında yaşanacak can ve mal kayıpla-

yaşananlara salgın tehlikesini de ekledi. 
Hastanelerin, sağlık merkezlerinin de 
depremden etkilenmesi ile tedavi gören 
hastaların da servislerin dışına çıkma-
sı, covid-19 hastası olup takip edilen 
hastaların takiplerinde yaşanan aksak-
lıklar, sağlık çalışanlarının da yaşanan 
olaylardan etkilenmiş olmasına rağmen 
hizmet vermeye devam etmesi, çadır 
alanlarının risk taşıması, bölgeyi ziyaret 
eden siyasetçilerin sosyal mesafe kural-
larına dikkat etmemesi gibi pek çok et-
ken salgın açısından da risk oluşturdu. 

Gerek deprem gerek salgın dolayısıyla 
bir kez daha görüldü ki yaşanabilecek 
böylesi olaylar karşısında eylem planla-
rın önceden oluşturulması ve etkin bir 

103. sayımızda 
konuya “Alarmlar 

Çalıyor” Başlığı 
ile dikkat 

çekmiştik.

rının en aza indirgenmesinin mümkün 
olduğu halde gerçekleştirilemediğini 
göstermektedir. Bu durum ise yıllardır, 
her fırsatta dile getirdiğimiz bilim ve tek-
nikle yaşanacak afetlerin etkilerinin azal-
tılmasının mümkün olduğu gerçeğindeki 
haklılığımızı ortaya koymaktadır. Ancak 
bu yüzyılda bile halen depremin zinayla, 
alkolle ilişkilendirildiğine şahit olmak; 
deprem sonrası bir anda artan kira bedel-
lerini görmek; vinçlerle tutulan binalarda 
insanların çalışmaya mecbur bırakılma-
sına denk gelmek bilim ve tekniğin yanı 
sıra insani değerlerin de yok sayıldığını 
göstermektedir. 

İzmir depreminin pandemi dönemin-
de meydan gelmesi ise deprem sonrası 
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pılan imar affıyla 13 milyon kaçak yapı 
için kayıt başvurusu yapıldı. Yapıların 
depreme dayanıklılığına ait mesuliyetin 
tamamen maliklere bırakılması ile tüm 
riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırıl-
dı. Yüzde 66’sı birinci ve ikinci derece 
deprem kuşağında olan ülkemizde, 
devlet eli ile ciddi tedbirler alınması ge-
rekirken tam tersine kaçak yapılaşmalar 
ile bu sorumluluklar vatandaşın beyan 
ve sorumluluğuna bırakıldı.

Kentsel Dönüşüm

Depreme dayanıklılığı yeterli seviyede 
olmayan binalar, bir an önce Devlet ta-
rafından tespit edilmelidir. Bu binala-
rın, rant ekseninden uzak bir şekilde üst 
ölçekli planlara uygun olarak dönüşü-
mü sağlanmalı ya da depreme dayanık-
lı hale getirilmelidir. Bu süre zarfında 
sosyal devlet olmanın gerekliliği olan 
“Barınma Hakkı” tüm yurttaşlarımıza 
ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

şekilde hayata geçirilmesi, toplumun 
deprem hakkında bilinçlendirilmesi-
nin ihmal edilmemesi büyük önem arz 
ediyor. Ancak ne yazık ki bizler bu ted-
birlerin alındığını görmek yerine yaşa-
dığımız her felaket sonrası bunları yine, 
yeniden hatırlatmakla kalıyoruz. 

Depremlerin etkisini en aza indirmenin 
yolunun bilim ve teknikten geçtiğinin 
bilinci ile yapılacak çalışmalara her za-
man katkı sunmaya hazır olduğumuzu 
yinelesek de İzmir depremi sonrasında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl 
Müdürlüğünün başta İnşaat Mühen-
disleri ve Mimarlar Odası olmak üzere 
TMMOB’nin anayasal görevini engel-
leyerek hasar tespit çalışmalarına dahil 
etmemesi, şehirlerimizin yeniden plan-
lanması ve yapılarımızın güvenli bi-
çimde yapılması için bilim ve tekniğin 
göz ardı edilmeye çalışıldığını bir kez 

daha gösterdi. Bugüne kadar yaşanan 
afetlerin felakete dönüşmesinin nedeni 
yapıların depreme dayanıklı bir şekilde 
inşa edilmemesi, var olan yapıların sağ-
lamlaştırılması için gerekli tedbirlerin 
alınmaması ve gerekli işlemleri yapma-
yanlara, tedbirleri almayanlara en ağır 
yaptırımların uygulanmamasıdır. 

Sadece bizlerin değil konuyla ilgili tüm 
akademisyenlerin, sivil toplum kuruluş-
larının, uzmanların uyarılarına rağmen 
olası depremlere karşı yeterince hazırlık-
lı olmadığımız gerçeğinin her seferinde 
daha da net görülmesi üzerine dikkate 
alınmayan uyarıların bazılarına yeniden, 
bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz: 

İmar Afları

Ülkemizde ilgili tüm uzmanların karşı 
çıktığı imar aflarının ilki 1948 yılında 
yapıldı. Mayıs 2018 itibarıyla 14.’sü ya-
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İstanbul Toplanma Alanları

1999 depreminin ardından İstanbul’da 
Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde 493 
toplanma alanı belirlendi. Ancak bu 
toplanma alanlarının yarısından çoğu 
alışveriş merkezlerine ve gökdelenlere 
dönüşmüş durumda. Yıllardır kamunun 
parselleri imara açılıyor, üçüncü kişilere 
peşkeş çekiliyor, halkın can sağlığı ile 
oynanıyor. Ancak belediyenin el değiş-
tirmesi ile 2020 yılında 39 ilçe belediye-
sinin afet sonrası “toplanma ve geçici ba-
rınma alanı” belirlenebildi. İstanbul’da 
32 milyon metrekarelik 859 adet yeni 
toplanma alanı belirlendi. Toplanma 
alanlarına http://sehirharitasi. ibb.gov.tr 
linkinden ulaşılabilir. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin yapmış olduğu bu gü-
zel uygulamanın diğer belediyeler için 
de bir örnek olmasını temenni ediyoruz.

2018 İmar Affı

06.06.2018 tarihinde Resmî Gazete`de 
yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Veril-

mesine İlişkin Usul ve Esaslar” baş-
lıklı imar affı olarak da bilinen 
düzenlemeden yararlanan tüm 
yapıların depreme dayanıklılığı 
kamu tarafından kontrol edilmeli, 
yeterli şartları sağlamayan yapılar 
yıkılmalıdır.

CBS

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

Deprem Vergileri

17 Ağustos 1999 depreminin ardından, 
depremin sonucunda oluşan kayıpların 
ve hasarların giderilmesi amacıyla bir 
defaya mahsus alınmak için çıkartılan 

ve 21 yıldır alınmaya devam eden “Özel 
İletişim Vergisi”nden elde edilen bütçe, 
daha önce yayımladığımız önlemlerin 
uygulanması için harcanmalıdır. Bu-
güne kadar, bu bütçeden yapılan amacı 
dışındaki harcamalar sorgulanmalı ve 
ilgililerden tahsil edilerek amacı için 
kullanımı sağlanmalıdır.

Çadır Kent

Depremin ardından oluşturulacak ça-
dır-prefabrik yaşam alanlarının temiz 
su, elektrik ve kanalizasyon gibi altya-
pı çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı, 
yeterli sayıda konteyner hazır bulundu-
rulmalıdır.
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Bugüne kadar Saraçoğlu 

Mahallesi’nde bir kuş kanat 

çırpsa hemen orada toplanıp 

bu yıkıma ‘Dur!’ diyen 

Ankara halkı, sağlık koşulları 

sebebiyle dışarıya çıkmazken 

pandemi fırsata çevrilerek 

talanın ve yağmanın önü 

açıldı. Süreçleri başından 

beri canlı gözlerle izleyen 

bizler, aslında çok net olarak 

yaşananları görmekteyiz. 

Saraçoğlu Bizimdir
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Son dönemlerde hepimizin malu-
mu hem sosyal medyada hem de 
televizyon ekranlarında sıkça kar-

şılaştığımız bir ‘’Saraçoğlu Mahallesi’’ 
yenileme ve restorasyon çalışmaları 
mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan reklam filminde 
sürekli olarak mahallenin benliğinin 
korunacağı ve var olan yapısı içerisinde 
en uygun şekilde kullanımının devam 
edeceği vurgulanıyor. Mevcut düzende 
süreçte muhalif kalan belediye başkan-
ları dahi şu anki projeye açıktan destek 
veriyor. Peki bütün süreçler ve sonuç 
ele alındığında Saraçoğlu Mahallesi’n-
de neler oldu? Gelin hep birlikte incele-
yerek hafızalarımızı tazeleyelim:

Saraçoğlu Mahallesi hem Ankara hem 
de ülkemiz için neden bu kadar önemli 
ve neden bu kadar gündem oldu? Ma-
halle tarihçesine baktığımız zaman, ilk 
olarak milletvekilleri için tasarlanan 
mahallenin mimarı Alman Paul Bo-
natz. 1940 yılında planlaması yapılan 
Saraçoğlu Mahallesi’nin temelini, 29 
Ekim 1944’te dönemin Başbakanı Şükrü 
Saraçoğlu attı. Tam 120 bin metrekare-
lik bir alan üzerine kuruldu. İçerisinde 
75 bina, 450 lojman ve 250 tescilli anıt 

Kent ve Cumhuriyet Mirası

ağacı var.  Cumhuriyet tarihinin ilk top-
lu konut projesi olarak inşa edilen Sa-
raçoğlu, gerçek anlamda ‘’toplu konut’’ 
olma özelliğine sahip. Yaşam alanları 
içerisinde yeşil alanları, sosyal tesisleri 
ve yaşama alanları ile mahalle sakinleri-
nin kendi ihtiyaçlarını yakın mesafeler-
de karşılayabildiği ve insanca yaşama-
nın bütün koşullarını sağlayabildiği bir 
özelliğe de sahip. Mahallenin esas adı 
1960 darbesi ile değiştirilerek Namık 
Kemal Mahallesi olsa da bütün Ankara 
halkı mahallenin adını hâlâ Saraçoğlu 
Mahallesi olarak biliyor ve benimsiyor. 

Peki bu kadar güzellikleri olan mahal-
lemizin başına neler geldi? Saraçoğlu 
Mahallesi 1979 yılında 1. derece kent-
sel sit alanı olarak ilan edildi. Aslında 
bu bile mahallenin kent belleği ve kül-
türel miras açısından başlı başına ne 
kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. 
Bizim açımızdan bütün kötü süreçler 
ise 2013 yılında başlıyor. 8 Şubat tarihli 
Resmî Gazete’de mahalle ‘’afet riski bu-
lunan alan’’ olarak ilan ediliyor. Açık-
çası o dönemde hem Ankara hem de 
ülke ölçeğinde baktığınızda bu karar 
yeterince büyük yankı oluşturmuyor. 
Mahalle, ağustos ayına kadar aktif ola-
rak kullanılan yapısını koruyor. Ancak 
2013 Ağustos’unda mahallede oturan 
halka mahallenin boşaltılması kararları 
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tebliğ ediliyor. Konutlarını boşaltmak 
istemeyen ve mahallenin tarihi doku-
sunun bilincinde olan konut sakinleri, 
süreci mahkemeye taşıyorlar. Mahke-
me kararları beklenmeden yıl sonunda, 
kış ortasında mahallenin bütün altyapı 
bağlantıları kesiliyor. Süreç içerisinde 
mahallede çeşitli eylemler düzenleni-
yor. Atıl bir görüntüye kavuşmaması 
için sürekli olarak bakım ve çevre te-
mizlikleri, kent gönüllüleri tarafından 
yapılıyor.

2015 yılına gelindiğinde ise işler iyice 
kötüye gitmeye başlıyor. Mahalle kul-
lanıma tamamen kapatılarak bir yağma 
operasyonuna giriliyor. Mahallede ge-
celeri bazı camlar kırılıyor, duvarlara 
sprey boyalarla yazılamalar yapılıyor. 
İnsanların belleklerinde ‘’Zaten viran 
haldeydi, iyi oldu yenilendiği.’’ sözleri-
ni kazımak için ellerinden geleni adeta 
fazlasıyla yapıyorlar.  Mahalle konu-
sunda ise en somut adım 3 Temmuz 
2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kara-
rıyla atılıyor. Bakanlar Kurulu kararı 
ile mahallede bulunan 14 adet taşın-
mazın satılmasının ve inşaat faaliyet-
lerinin önü açılıyor. Bu tarihten sonra 
ise sahneye Ankara için mücadele eden 
akademik meslek odaları, demokratik 
kitle örgütleri, halk meclisleri çıkıyor. 
Mahalleye defalarca giderek hem An-

kara’da hem de tüm ülkede ses getire-
cek eylemlilikler gerçekleştiriliyor ve 
hukuksal mücadele hakları sonuna ka-
dar kullanılıyor.  Mahalle içerisinde ilk 
yapılmak istenen yapılar; AVM, oteller 
ve kafeler; fakat bütün bu planlar aka-
demik odaların açtığı davalara takılıyor 
ve defalarca yürütmeyi durdurma kara-
rı alınıyor.

HKMO Ankara Şubemiz de bu süre-
ci başından beri takip ediyor. 19 Şubat 
2020 tarihinde Ankara 17. İdare Mahke-
mesi’ne açılan davada; ‘1/5000 Ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Öl-
çekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planlarının’ öncelikle durdurulması, 
takiben de iptal edilmesi talep edildi. 
Açılan bir diğer davada ise 20 Mayıs 
2020 tarihinde ‘1/1000 Ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planı ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümle-
rince Hazırlanan İmar Uygulamasının’ 
öncelikle durdurulması, takiben de ip-
tali talep edildi. Bu iki davanın henüz 
sonuçlanmadığının altını çizmek gerek; 
çünkü şu an televizyonlardan gördü-
ğümüz reklamların ötesinde mahallede 
davaya söz konusu alanların sözde res-
torasyon çalışmalarına başlandı bile! Bu 
süreçte diğer akademik odalar ve An-
kara’nın demokratik bileşenleriyle yü-
rüttüğümüz birçok davada ve mevcut 

kazanılan davalarımızın sonuçlarında 
da her zaman aynı senaryo ile karşıla-
şıldı. Açılan davaların sonuçlanmama-
sına rağmen Emlak Konut tarafından 
inşaat çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz 
günlerde mahalle içerisinde bulunan 
ilkokulun öğretmenlerinin, velilerinin 
ve öğrencilerinin direnişlerine rağmen 
okul apar topar boşaltıldı. Tarihi değeri 
olan yapılarda söküm başlatıldı. 

Bugüne kadar Saraçoğlu Mahallesi’nde 
bir kuş kanat çırpsa hemen orada top-
lanıp bu yıkıma ‘Dur!’ diyen Ankara 
halkı, sağlık koşulları sebebiyle dışarıya 
çıkmazken pandemi fırsata çevrilerek 
talanın ve yağmanın önü açıldı. Mahalle 
adım adım atıllaştırıldı, sonra halka yı-
kık dökük bir mahalle havası verilmeye 
çalışıldı ve sonrasında ise restorasyon 
adı altında kent ve Cumhuriyet katliamı 
başladı. Saraçoğlu bir Cumhuriyet mira-
sıdır. Saraçoğlu’nu savunmak, korumak 
ve ruhunu yaşatmak hepimizin asıl gö-
revidir. Aldığımız mirası koruduğumuz 
ve sonraki nesillere aktardığımız zaman; 
kent katmanlarına saygı duyan, onları 
güçlendiren kimlikli şehirler var olacak 
ve nesilden nesile sürdürülecek. Her ne 
koşulda olursa olsun Ankara halkını Sa-
raçoğlu’ndaki her anıt ağacın yaprağın-
da görmeye devam edeceksiniz. Müca-
delemiz hiçbir zaman bitmeyecek.
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Pandemi Sürecinde Açık Veri
“Yeni Normal” Akıllı Şehir V2 mi?

Covid-19 kaynaklı sağlık sorunlarında olduğu gibi ekonomik ve 

kentsel sorunlar da tüm dünyada ortak. Çözüm de ancak küresel 

iş birliği, eş güdüm ve dayanışma içerisinde bulunabilir. Öncelikle 

gelişmiş dünyanın akıllı kentlerini vuran bu salgınla girişilen 

mücadeleyi kazanmanın en önemli enstrümanı ise şüphesiz açık 

veri... Gelin pandemiyle mücadelede açık verinin önemini Dr. 

Öğr. Üyesi Caner Güney’in kaleminden  inceleyelim. 

dosya

ve sırasında tercihlerini toplum/halk 
sağlığı yerine sermayenin çıkarlarını 
önceleyerek kullanmaları; küreselleş-
menin ve neoliberal politikaların sorgu-
lanmasına neden olmaktadır. 

Pandemi, öncelikle tüm insanlığın kar-
şı karşıya kaldığı bir sağlık sorunu-
dur; ama devamında toplumsal sorun, 
ekonomik sorun, kent sorunu ve diğer 
sorunlar olarak tüm dünyada ortaklaş-
maktadır. Pandemi tüm dünyada iş bir-
liği, eş güdüm ve dayanışma içerisinde 
bir mücadeleyi gerektirir. Salgının sade-
ce biyolojik etmenlerden kaynaklanma-
ması nedeniyle sözü edilen mücadele; 
yalnız sağlık alanında değil toplumsal, 
ekonomik, siyasi, kültürel alanda veril-
mesi gereken topyekûn bir mücadeledir. 

Pandemi ve “Akıllı” Şehirler 

Pandeminin özellikle Avrupa ve Ame-
rika kıtasının gelişmiş kapitalist ülkele-
rinin “akıllı” şehirlerini vurmuş olması 
ortaya şöyle bir ikilem çıkarmaktadır: 
Salgının ortaya çıkmasına ve hızlı ya-
yılmasına neden olan kent yaşamı aynı 
zamanda bu salgından en çok etkilenen 
insanların yaşam alanıdır. Salgına altya-
pı hazırlayan düzensiz, kirli, kalabalık 
kent yaşamı yerine daha az nüfus yo-
ğunluğuna, daha çok yeşil sosyal alan-
lara sahip yaşanabilir yerleşimler oluş-
turulmalıdır. Pandeminin sınıf ayrımını 
daha çok ortaya çıkarması, işçi sınıfını 
ve emekçileri daha çok etkilemesi, neo-
liberal politikalarca diğer “akıllı” şehir 
hizmetleri gibi “akıllı” sağlık hizmetle-
rinin de metalaştırılmaması gerekliliği-
ni göstermektedir. Diğer “akıllı” şehir 
hizmetleri gibi kamusal bir hizmet ol-
ması gereken sağlık hizmeti; toplumun 
tüm kesimlerine eşit, ücretsiz ve kaliteli 
biçimde sağlanmalıdır. 

Sermayenin dayatması ile değil toplu-
mun kendi kolektif zekasıyla oluştura-
cağı alternatif “akıllı” şehir yaklaşımın-
da sağlığın örgütlenmesinde öncelik 
toplum sağlığının geliştirilmesine ve 
korunmasına verilmelidir.

Alternatif “akıllı” şehir yaklaşımında 
en önemli konulardan biri, belki de en 

21. yüzyılda pek çok salgın hastalık 
görülmüş ve çok sayıda insan ya-
şamını yitirmiştir. Son olarak da 

covid-19, bunun örneklerinden biridir. 
25 Ekim 2020 tarihi itibarıyla dünya ge-
nelinde tanımlı vaka sayısının yaklaşık 
43 milyonu bulduğu ve ölüm sayısının 
ise 1 milyonu geçmiş olduğu görülmek-
tedir. Sayılardan da anlaşılacağı üzere 
salgın kaynaklı insani yıkım her geçen 
gün artmaktadır. Salgının yayılmasını 
önlemek için gerçekleştirilen tecrit uy-
gulamaları ile birlikte insanların tüketim 
biçimlerinin değişmesi, birçok sektörde 
üretimin durmasına ve ekonomilerin 
küçülmesine neden olmaktadır. 1929 Bü-
yük Buhran’dan sonra tarihin en büyük 
ekonomik krizinin pandemi nedeniyle 
yaşanması beklenilmektedir. 

Dünyanın en zengin (ve sözde en güçlü) 
ülkeleri; sahip oldukları bilimsel düze-
ye, teknolojik araçlara ve güçlü finansal 
sistemlere rağmen pandemiye hazırlık-
sız yakalanmışlardır. Kapitalist hükü-
metler/yönetimlerin salgın öncesinde 
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Alternatif yaşanabilir şehirlerde 
bulaş riskini azaltmak için 

şehirde bulunan sensörler ile 
gerçek zamanlı konum/yakınlık 

belirleme çözümleri birlikte 
kullanılabilir. 
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sensörler ile gerçek zamanlı konum/
yakınlık belirleme çözümleri birlikte 
kullanılabilir. Bu tarz bir teknoloji bü-
tünleştirmesi iş, okul, ulaşım gibi top-
lumsal yaşamın, normal kent yaşamının 
devam edebilmesine büyük katkı sağla-
yabilir. Konum/yakınlık belirleme çö-
zümlerinde GPS/GNSS gibi doğrudan 
konum belirleme alıcıları kullanılabi-
leceği gibi hem açık alanda hem kapalı 
alanda bluetooth gibi yakınlık sensörle-
ri veya kamera gibi görüntü algılayıcı-
lar ve mekansal olarak etkinleştirilmiş 
QR kodlar (GeoQR kod) kullanılabilir. 
Tüm bu sensörlerle elde edilecek veri 
kümeleri; mekânsal tabanlı analizler-
de, salgının yayılımının bilimsel ola-
rak modellenmesinde, yapay öğrenme 
ve mekansal zekâ temelli çalışmalarda 
kullanılarak salgınla etkin biçimde mü-
cadelede büyük katkı sağlayabilirler. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken 
önemli konu; “akıllı” şehir teknolojile-
rinin, mekansal bilişim teknolojilerinin 
salgınla mücadele döneminde kontrol-

önemlisi; eşitlik ilkesidir. Literatürde 
“akıllı” şehirlerde kentlilerin her türlü 
kent hizmetine eşit olarak ulaşabilmesi 
gerektiği ifade edilir. Salgın hastalıkla 
mücadelede ise kentler eşitlik içerme-
yen koşullarla ve eşitlikten uzak hizmet 
dağılımıyla ön plana çıkmaktadır.

Hemen akla gelen bazı eşitsizliklere 
veriye erişim, teste erişim, grip aşısı-
na erişim ve yakın gelecekte yaşanıla-
cak olan covıd-19 aşısına erişim örnek 
olarak gösterilebilir.  Toplumun tüm 
kesimlerinin salgına ilişkin veri küme-
lerine erişiminin olmaması pandeminin 
durumu hakkında bilgi edinmeye engel 
olmakta ve durumun ne kadar önemli 
ve ciddi olduğu konusunda algı kaybı 
yaşanmasına neden olmaktadır. Top-
lum; covıd-19 vakalarının ne zaman, 
nerede, ne kadar yoğunlaştığını bile-
memektedir. Bu tür bilgiye erişemeyen 
yurttaşlar kentin hangi bölgelerinden, 
hangi mekanlarından uzak durmala-
rı gerektiği bilgisine ve farkındalığına 
ulaşamamaktadır.

Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi 
içerisinde yer alan Türkiye gibi büyük 
bir ülkede -verilerin açık olmaması ne-
deni ile- neredeyse hiçbir meslek örgü-
tü, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 
araştırma kurumları, sendikalar ve diğer 
tüzel kişilerle birlikte özel kişiler salgı-
na ilişkin etkin tematik harita üretimi 
yapamamaktadır. Mevcut ısı haritala-
rı da Sağlık Bakanlığının yalnız dünya 
kamuoyuna açıklamış olduğu ve/veya 
Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirmiş oldu-
ğu bilgiler kullanılarak şehir düzeyi gibi 
düşük çözünürlükte üretilebilmiştir. Oy-
saki bu konudaki veri kümeleri, açık ve 
bağlantılı veri kümeleri olarak toplumla 
paylaşılmış olsa hem yurttaşlar bulaş ris-
kini düşürmek için daha bilinçli hareket 
edebilecek hem de birbirinden farklı uz-
manlığa sahip meslek odaları ve dernek-
ler bu veri kümeleri üzerinden analizler 
yaparak anlamlı ve topluma faydalı so-
nuçlar ortaya çıkarabilecektir. 

Alternatif yaşanabilir şehirlerde bulaş 
riskini azaltmak için şehirde bulunan 
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süz ve ölçüsüz kullanımına ve salgın 
sonrasında bu izleme teknolojilerinin 
yönetimlerce kullanılmaya devam edil-
mesine toplumun izin vermemesi ge-
rekliliğidir. Halk için salgınla mücadele 
bugünlerde hayati bir konudur; ama 
unutulmamalıdır ki yarın salgından 
sonra kaybedilmiş olan güven, özgür-
lük, kişisel mahremiyet konuları da ya-
şamsal öneme sahip konulardır. 

Son Söz 

Küresel boyutta etkili ve insan yaşa-
mını tehdit eden son derece tehlikeli 
bir salgın karşısında bile Türkiye’de 
merkezi hükümet kısıtlı mali kaynak-
larını kamu-özel iş birliği çerçevesin-
de yap-işlet-devret biçiminde yapılan 
şehir hastanesi, otoyol, köprü proje-
lerine aktarmaktan kaçınmamaktadır. 
Oysaki hükümetin salgının faturasını; 
emek sınıfına, yoksullara, emeklilere 
ödetmek yerine sermayeye, diğer bir 
ifadeyle yıllarca halkı/toplumu birçok 
açıdan sömüren tekelci şirketlere ve 

finans kuruluşlarına ödetmesi gerekir-
di. Halkın yanında yer aldığını ifade 
eden hükümetlerin salgının başından 
bugüne kadar sağlık, barınma, beslen-
me gibi temel gereksinimleri özellikle 
emekçiler başta olmak üzere tüm top-
lum için sağlayabiliyor olmaları gere-
kirdi. Ancak pratikte bunun tersi du-
rum gözlemlenmiştir. 

Emperyalist ekonomi, bir taraftan pan-
demi nedeniyle küresel ekonomilerin 
ne kadar daralacağına ilişkin karamsar 
öngörülerde bulunurken sermaye sını-
fı; salgının ekonomik faturasını emek-
çilere ödetmek için işten çıkarmaların, 
ücretsiz izinlerin, ücret kesintilerinin 
ve kayıt dışı çalışmanın meşrulaşması 
için uğraş vermekte, salgını fırsata çevi-
rerek emek sömürüsü yapmaya devam 
etmektedir. 

Pandemi ile bir kez daha görülmüştür 
ki çözüm; toplumların kamucu/halkçı 
politikalara ağırlık veren devrimci bir 
yaklaşımla ortaya çıkaracakları kolek-

dosya

tif zekâ üzerinden örgütlenmeleridir. 
İster adına kozmopolitanizm ister en-
ternasyonalizm veya sosyalizm deyin, 
asıl olan kolektif zekayla toplumlar/
topluluklar/halklar arası iş birliğinin, 
dayanışmanın, bütünleşmenin sağlan-
ması ve çevrenin korunmasıdır. Bunun 
için yeni bir toplum örgütlenmesi ve 
örgütlenen toplumun kaynakları doğru 
yerlere yönlendirmesi gerekmektedir. 
Sözü edilen kolektif zekanın oluşturul-
masında en önemli iki bileşenden biri 
mekansal bilgi, diğeri ise açık veridir.
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Şeffaf Olmayan Resmi Veriler Işığında

Geleceğe yönelik haritalama, kadastro ve şehir planlamalarının bu 

riskleri giderecek tarzda yapılması hem insani hem de ekonomik 

açıdan zorunlu görülmektedir. 

Pandemi ve Sağlıklı Kentler

İlk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde 
Çin’in Hubei Eyaleti-Wuhan kentin-
de bildirilen Sars-Cov-2 enfeksiyo-

nu, iki ay kadar kısa bir zamanda kıta-
lar arası yayılım gösterdi. DSÖ, Stratejik 
Hazırlık ve Müdahale Planı Belgesini 3 
Şubat 2020’de duyurdu ve ‘Pandemi 
İlanı ve Küresel Alarmı’, 11 Mart 2020 
tarihinde bildirdi. Bu tarih Türkiye’de 
de ilk olgunun bildirildiği tarih oldu. 
Tüm dünyada devletler tarafından ya-
pılan uygulamaların geçerliliği, veri 
paylaşımlarının şeffaf ve gerçeğe uy-
gun yapılıp yapılmadığı tartışılmakla 
birlikte Türkiye’de veri paylaşımları 
dışında verilerin nasıl ele alındığı da 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka 
ve hastaları ayrı tuttuklarını açıklama-
sıyla gündeme oturdu. Uluslararası bil-
dirimi zorunlu hastalıklar arasında olan 
covid-19’un gerçek rakamlarla paylaşıl-
madığı ve bunun da ‘’Ulusal Güven-
lik’’ bağlamında ele alındığı kamuoyu 
tarafından öğrenildi. Sağlık alanında 
meslek örgütlerinin sahadan topladığı 
veriler ışığında yaptığı açıklamaların 
haklılığı anlaşıldı. 

Bu kısa bilgiyi bu makalede paylaşma-
mın nedeni şeffaf olmayan resmi veri-
lerden yola çıkarak sağlıklı kent için ye-
rel çözümler önermelerimizi yapmanın 
olanaksız olduğunu anlatmaktır. Bu ne-
denle sağlıklı kent önermelerimizi tıbbi, 
bilimsel, evrensel ve nesnel dayanakla-
ra oturtma zorunluluğumuz vardır. 

Halk sağlığı ve kent planlamalarının 
ilişkisi, pandemiler açısından eski çağ-

lardan bu yana bilinmektedir. Maya 
tarihinde 9. ve 10. yy.’a kadar büyük 
binalar, kalabalık yerleşimler oluşturan 
bu uygarlığın daha sonra yüksek bina-
lar ve kalabalık yerleşimler oluşturma-
dıkları, kentlerini terk ederek ormanlık 
alanlarda daha ilkel yaşamları seçmele-
ri arkeologlar tarafından incelendiğin-
de; bunun ana nedenleri arasında salgın 
hastalıkları, tarımsal çöküşü ve savaşla-
rı sorumlu tutmuşlardır. Pandemilerin 
Avrupa ve Asya kıtalarında yıkıcı tesir-
leri de yine bilinen tarihi gerçeklerdir.

Çağdaş ülkelerde bu nedenle sağlık, 
güvenlik ve genel refah düzeyi şehir 
planlamalarında temel eksen olmuş-
tur. Kentlerde parklar, açık alanlar, 
eğlence mekanlarının önemine vurgu 
yapan planlamalar; tüm ülkelerde imar 
yasalarında ve ilgili mevzuatında içeril-
mekle birlikte bu alanda uzmanlaşmış 
mühendislerin (Harita ve kadastro mü-
hendisleri, inşaat mühendisleri, mimar-
lar, şehir plancıları) görüşleri genellikle 
göz ardı edilmiş, çarpık kentleşmeler 
kanıksanır hale gelmiştir. Burada nüfus 
yoğunlukları ve çarpık kentleşmelerin 
pandemiyle doğrudan ilişkisi Türkiye 
örneğinde de görülmektedir. Türki-
ye’de pandemi-covid-19’un ilk olgusu-
nun bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden 
bu yana olgu sayılarına bakıldığında, 
hastalığın yoğunluğu açısından sırala-
ma genellikle İstanbul-Ankara-İzmir 
olarak belirmektedir.

Modern şehir planlamalarının on doku-
zuncu yüzyılın ortalarından ve yirminci 

Prof. Dr. Vedat Bulut
Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri

yüzyılın başından bu yana sıhhi olma, 
barınma ve sosyal reformlarla uyumlu 
olması gerekirken hava ve güneş ışığı-
na sınırlı erişim, kalabalık kiralık evler 
ve harap gecekondu mahalleleri, yeter-
siz sanitasyon hizmetleri; pandemileri 
tetiklemekte, yayılımlarını kolaylaş-
tırmaktadır. Covid-19 pandemisinde 
-ölümler Dünya’da 1 milyon 200 bin 
sayısını geçti, ülkemizde 10.000 üzerin-
de- işsizlik, istihdamda daralma, sosyal 
izolasyon, kamu harcamalarında artış, 
GSYH’de azalma, tedarik ve lojistik zin-
cirlerin kesintiye uğraması vb. değer-
lendirildiğinde bu pandeminin insan-
lığa maliyeti hesaplanamaz boyuttadır.

Sağlıklı kentleşmeler için yapılan ya-
tırımların maliyetlerinin devasa eko-
nomilerin çökmesine neden olan 
pandemiden daha az olacağı öngörül-
mektedir. Covid-19 pandemisinin insa-
nın kendi eliyle oluşturduğu ekosistem 
bozuklukları ve iklim değişikleriyle bir-
likte gelmesi, bu yüzyılın başka pande-
milere de gebe olduğunu duyuran bir 
ilk habercisi gibi ele alınmasını gerektir-
mektedir. Geleceğe yönelik haritalama, 
kadastro ve şehir planlamalarının bu 
riskleri giderecek tarzda yapılması hem 
insani hem de ekonomik açıdan zorun-
lu görülmektedir. 
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özgür köşe

Toplum olarak kendi bahçeleri olan 
mahalle konutlarından modern me-
kanlara sıçrarken daha dar mekanlara 
yoğun nüfuslar olarak sıkıştırıldık ve 
bu tercihler neoliberalizmin kışkırtılmış 
tüketiciliği yayan reklamlarıyla toplum-
sal tercihlerimiz olarak karşımıza çıktı. 
‘’Kentsel Dönüşüm’’ adı verilen TO-
Kİ’leşme kültürü kentleri dikey yapılar-
la örmekte, kentlerin hava koridorlarını 
tıkamaktadır.  Parklarımızdan, açık me-
kanlarımızdan uzaklaşarak balkonla-
rımızı ve daha sonra da ekranlar (TV, 
internet) karşısındaki konumlarımızı 
yüceltir hale geldik. Böylece postmo-
dern bir köleliğin bu aşamasında tahrip 
edilen, yağmalanan doğamızı, dağları-
mızı, sularımızı savunmada duyarsızlık 
sergiledik. Seller, siklonlar, pandemiler 
aslen doğanın bizlere karşı savunma 

arayışından ibaret. Pandemiye karşı 
alınan sıkı önlemler sosyal izolasyonu 
artırırken, sanal alanlar mecburi ko-
nuşlanış mekanları haline geldi. Evden 
çalışma, uzaktan eğitim, internet üze-
rinden alışverişler vb. gibi etkinlikler 
dijital pazarı yükseltirken, artık kent-
lerimizin ve teknolojinin daha geniş 
bantlarla hizmet sunması, şehircilik an-
layışımızın bu dijital platformlara göre 
düzenlenmesi arayışına girdik. 

Sekiz aylık sürede pandeminin bize 
öğrettiği çok şey var: Londra’da 4000 
hastanın kalabileceği Nightingale Has-
tanesinin sadece 9 günde pandemi has-
tanesine dönüştürüldüğü, Wuhan’da 
1000 yataklı hastanenin 10 günde inşa 
edildiği bu dönem; bizlere mobil, üniter 
ve hızlı inşaat teknolojilerinin değerini 

“Hükümetlerin halk sağlığına 

yönelik olarak maske, hijyen ve 

fiziksel mesafeyi; pandemiden 

korunmak için önerirken bu 

önlemleri almanın maliyetini 

ve temiz suya erişemeyen 

yoksul kitleleri göz önüne 

almadıkları ortadadır.”
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sanların işlerini kaybederek sosyal gü-
venlikten yoksun kaldığı, yoksulların 
internet erişimsizliği veya çok sayıda 
bireyle evi paylaşma sonucunda uzak-
tan eğitim olanaklarından yararlanama-
dığı, hijyen sağlamak için suya ulaşa-
mayan kitlelerin olduğu üzerineydi.  Bu 
raporda kamu alanlarına daha çok yatı-
rım yapılması, toplumsal eşitsizliklerin 
giderilmesi, insan merkezli yaşanabilir 
kentler planlanması, daha yeşil ve iklim 
değişikliklerine daha dayanıklı kentsel 
yatırımlar yapılması çağrısı yer aldı.  

Covid-19 pandemisi sadece kentleri 
değil tümüyle uygarlıkları sarsmakta-
dır. Kent ve insan ilişkisini kurarken 
kentlerin altyapısı (su, kanalizasyon, 
ulaşım), kamusal alanlar (cadde, sokak, 
meydan, park, eğlence mekanları), nü-
fus yoğunluğu, sanal alanlar (IT, teleko-
münikasyon) planlaması önem taşırken 
eşitsizliklerin oluşmaması, kentlerde 
yaşayan bireylerin kaynaklara adil ula-
şımının sağlanması gereklidir. 

Hükümetlerin halk sağlığına yönelik 
olarak maske, hijyen ve fiziksel mesafe-
yi; pandemiden korunmak için önerir-
ken bu önlemleri almanın maliyetini ve 
temiz suya erişemeyen yoksul kitleleri 
göz önüne almadıkları ortadadır. Pan-
demi, yoksul kitleleri daha çok vur-
maktadır. Halk sağlığını korumada ta-
rım, kentleşme ve teknolojik kaynakları 
insan merkezli planlamak, dikey yapı-
laşmalara son vererek daha seyrek ya-
tay yapıları teşvik etmek, yeşil alanları 
ve gezinme-bisiklet rotalarını artırmak, 
alışveriş mekanlarının, büyük havali-
manlarının, otogarların bulaş mekanları 
olmalarının önüne geçmek, bunları ger-
çekleştirirken de toplumsal eşitsizlikleri 
derinleştirmemek amaçlanmalıdır.

gösterdi. İran’da sahra hastanelerinin 
devreye sokulması, eski yöntemlerin de 
halen geçerliliğini koruduğunu bize öğ-
retti. Bu dönemde her kentin yerel yö-
netimleri farklı uygulamalar sergiledi. 
Örneğin; Boston’da yeni bisiklet rotaları 
duyuruldu, Los Angeles ve New York 
belediyeleri açık havada caddelerde ve 
yaya yollarında yemek hizmetlerine 
izin verdi, pek çok ülkede toplu taşıma-
larda yolcu sayıları kısıtlandı. Birleşmiş 
Milletler 2020 yılının Haziran ayında 
covid-19 pandemisinin çok boyutlu et-
kilerini ele alarak ‘Kentsel Çözümler: 
Şehirlerin COVID-19’a Verdiği Yanıt-
lardan Öğrenme, Çevrimiçi Toplantı 
Raporunu’ yayımladı. Bu raporda göze 
çarpan en önemli vurgu eşitsizliklerin 
örselenebilir gruplar doğurduğu, in-

Kentlerde parklar, açık alanlar, 

eğlence mekanlarının önemine 

vurgu yapan planlamalar; tüm 

ülkelerde imar yasalarında 

ve ilgili mevzuatında 

içerilmekle birlikte bu alanda 

uzmanlaşmış mühendislerin 

görüşleri genellikle göz ardı 

edilmiş, çarpık kentleşmeler 

kanıksanır hale gelmiştir.

özgür köşe
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Ahmet Aksoy

“Ortaokula giderken, vakit buldukça taşınmaz alım satımıyla 

uğraşan bir kasaba büyüğümüzün yanında evrak getir-götür 

işleri ile de uğraşıyor, bazen de kendisine gazete okuyordum. Sık 

sık da Tapu Dairesinde işlerini izliyordum. Tapu Sicil Memuru 

ile tanışmam, Tapu ve Kadastro Lisesine ilgi duymama yol açtı. 

Ortaokuldan mezun olduğumda doğduğum ilçemde öğrenimime 

devam olasılığım yoktu...”

Mesleğimizin Duayen Çınarının Ardından

Harita Bülteni
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Yaşamı boyunca bilime, mesleği-
mize ve Odamıza önemli katkı-
lar veren, bize her alanda rehber 

olan değerli hocamız, emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy’u 10 Ara-
lık 2020 tarihinde sonsuzluğa uğurla-
dık. Mesleğimizin gelişimine büyük 
katkılar veren, bizlere bıraktığı öğretiler 
ve ilkelerle aramızda olmasa da bize 
yol gösteremeye devam edecek olan 
mesleğimizin duayenlerinden, değerli 
hocamızla Harita Bültenimizin 95. sayı-
sında yapmış olduğumuz röportajı siz-
lerle yeniden paylaşarak Prof. Dr. Ah-
met Aksoy’un mesleğimize ve Odamıza 
olan katkılarını bir kez daha hatırlamak 
istedik. 

Oda olarak bizler, öğrencileriniz ve 
tüm meslek camiası sizleri iyi tanıyo-
ruz. Çalışmalarınız mesleğimize ve 

röportaj

topluma mal olmuş şeyler. Kendiniz-
den yine de kısaca bahseder misiniz? 

Aksoy: 20 Aralık 1932 tarihinde Nik-
sar’da dört çocuklu bir ailenin son ço-
cuğu olarak doğdum. Babam ben doğ-
madan 3 ay önce vefat etmiş, onu hiç 
tanıyamadım. O, Niksar Yarbaşı köyü-
nün imamı imiş. Yeterli verimli arazisi 
varmış. Vefat edince biz sahipsiz kal-
mışız. Annemle birlikte Niksar’da an-
neannemde oturuyorduk. Biz gidip zi-
raat yapamıyoruz. Orada ziraat yapan, 
bizim tarlalarımızı ekip biçenler, ma-
alesef bize hakkımızı vermiyorlarmış. 
Yarbaşı köyünün ilginç bir geçmişi var-
dır: Babamın da içinde olduğu bir grup 
93 Osmanlı-Rus Harbi’nde (1877-1878), 
Ahıska’dan gelip Osmanlı Devleti’ne 
iltica etmişler ve Yarbaşı köyüne yer-
leştirilmişler. Ne var ki bir süre sonra 

komşu köylüler, babamın köylülerine 
verilen arazilerin kendi tapu sınırları 
içinde olduğunu ileri sürerek kendileri-
ne verilmesi istemi ile mahkemeye baş-
vurmuşlar.

Mahkeme yıllar sürüyor. Babam bir 
bakıma köylülerinin öncüsü imiş. Mah-
kemeyi izlemede ve yönlendirmede 
öncülük yapıyormuş. Annemle de bu 
süreçte evlenmişler. Mahkemeye taraf 
olan köyle bizim köy arasında gerginlik 
oluşmuş. Bu gerginliğin sonuçlarından 
birisi de davacı köyün değirmeninde 
bizin köylülerin buğdaylarının öğütül-
mesinin olanaksızlaşması. Annemin 
anlattıklarına göre, bu çekişme sonu-
cu yaşadığı zamanlar belirli köylerde 
değirmenler bulunurmuş. Çiftçi buğ-
dayını götürür, öğütür buna karşılık 
“değirmen hakkı” denen bir miktar 
buğday verir. O değirmen bizi büyüttü. 
Bir değirmencimiz vardı. Öğütmek için 
getirilen buğdaylardan değirmen hakkı 
alır, bizimle paylaşırdı. Gerektikçe köye 
gider, o buğdayları öğüttürür, getirir 
tüketirdik. Hiç açlık çekmedik.

Annemin dışında ailemizin yükünü, 
ablalarım ve daha güçlü kuvvetli kişiye 
ihtiyaç duyulan yerlerde ağabeyim çe-
kerdi. İki kız kardeşim vardı. Sırasıyla 
ablam, ağabeyim, bir ablam daha sonra 
da ben doğmuşum. Ailenin en küçüğü 
olarak benim de küçük katkılarım olur-
du. Ağabeyimle ortaokula birlikte gidi-
yorduk. O benden üst sınıfta idi. Okula 
giderken beni sırtına alırdı. Ayağımda 

Babamın da içinde olduğu bir grup 93 
Osmanlı-Rus Harbi’nde (1877-1878), 

Ahıska’dan gelip Osmanlı Devleti’ne 
iltica etmişler ve Yarbaşı köyüne 

yerleştirilmişler. Ne var ki bir süre sonra 
komşu köylüler, babamın köylülerine 

verilen arazilerin 
kendi tapu 

sınırları içinde 
olduğunu ileri 

sürerek kendilerine 
verilmesi istemi 
ile mahkemeye 
başvurmuşlar.
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lastik ayakkabılar vardı. Kış günü yol-
da giderken ayaklarım üşürdü, o lastik 
ayakkabılarımı çıkarırdı ve okula gidin-
ceye kadar ayağımı ovar, ısıtırdı. Abla-
larım da beni çok korur ve el üstünde 
tutarlardı. Onların sevgi ve koruyu-
culuğu beni çok etkileyen, bir bakıma 
manen eğiten olaylardır. Bunlar çok de-
ğerli... Annem gibi onlar da vefat ettiler. 
Durakları cennet olsun.

Burada unutamadığım diğer bir çocuk-
luk hatırasını aktarmak istiyorum. Bir 
defasında bir şeyler getirmek için köye 
beni gönderdiler. Bir eşeğimiz vardı. 
Üstüne bindirdiler ve yola koyuldum. 
Ben eşeğin üzerinde uyumuşum. 6-7 
yaşlarındayım. Birden uyandım ve den-
gemi bulamadım. Semerle birlikte dev-
rildim. Yine eşeğe binmem lazım, başka 
türlü gidemem. Yol uzak çünkü. Semeri 
doğrulttum. Eşeği belirli bir yükseltinin 
önüne getiriyorum, tam üstüne binece-
ğim zaman önümden kaçıyor. O şekilde 
uzunca bir zaman uğraştım ama sonun-
da oturdum eşeğin üzerine. Gittim, işi-
mi gördüm, döndüm.

Eğitim hayatıma ve meslek yaşantı-
ma da genel olarak değinecek olursak; 
1933-1948 yılları arasında ilk ve ortao-
kulu Niksar’da, 1948-1951 yılları arasın-
da Tapu ve Kadastro Lisesi Ankara’da, 
1951-1955 yılları arasında Yıldız Teknik 
Okulunda Harita ve Kadastro Mühen-
disliği Bölümünde okudum.

Yüksek lisans ve doktoramı 1955-1960 
yılları arasında Bonn Üniversitesinde, 
Almanya’da yaptım. Doçent unvanımı 
1967 yılında İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesinde, profesör unvanımı ise 
1975 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisliği Bölümünde aldım. 
Askerlik görevimi 1960-1963 yılları 
arasında Ankara’da, Harita Genel Mü-
dürlüğünde tamamladım. Mesleğimle 
ilgili 1956 yılının Haziran ve Eylül ayla-
rı arasında Kuzey Ren - Westfalya Ülke 
Ölçmeleri Dairesinde harita mühendisi 
olarak, 1960 yılının Mayıs ve Ekim ay-
ları arasında Bonn Harita ve Kadastro 
Dairesinde harita yüksek mühendisi 
olarak, 1963-1965 yılları arasında Yıl-

dız Teknik Üniversitesi Harita Kadastro 
Bölümünde öğretim görevlisi olarak, 
1965-1967 yılları arasında Bonn Üniver-
sitesi Teorik Jeodezi Enstitüsünde araş-
tırma görevlisi olarak, 1967-1970 yılları 
arasında yine Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita ve Kadastro Bölümünde doçent 
unvanıyla öğretim üyesi olarak, 1970-
1975 yılları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 
doçent unvanıyla ve 1975-1999 yılları 
arasında profesör unvanıyla öğretim 
üyesi olarak görev yaptım. 20 Aralık 
1999’da yaş haddinden emekli oldum.

Harita Bülteni

Ahmet Aksoy

Eşimle 5 Aralık 1959’da Bonn’da 
tanıştık. 12 Mart 1963’te evlendik. 

Ben 1960’ta Almanya’dan dönüp 
yedek subaylık hizmetime 

başladım ve bitiminden 
hemen sonra da evlenmek için 

Almanya’ya uçtum. Evlendik ve 
döndük. 
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Röportajın tam 
metnine ulaşmak 

için:

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Bir-
liği, Jeodezi Komisyonu, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezunları Derneği, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mezunları 
Derneği, Türk- Alman Dayanışma ve 
Eğitim Vakfı Mütevelli üyesi, Harita- 
Kadastro- Tapu Müzesi Derneğinin ku-
rucu üyesi ve Odamız üyesiyim.

Mesleğimizle alakalı Klasik ve Uzay 
Jeodezi Bilim ve Teknikleri, Jeodezik 
Ölçülerin Dengelenmesi ve Matematik 
İstatistik Analizi, Deformasyon Ölçüleri 
ve Lineer Hipotez Testleri, Mühendislik 
Jeodezisi konularında uzman olduğu-
mu söyleyebilirim. Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Karadeniz Teknik Üniversite-
si, İstanbul Teknik Üniversitesi ve MSB 
Harita Genel Komutanlığında Harita 
Yüksek Okulu olmak üzere Ölçme, Jeo-
dezik Hesap, Küresel Trigonometri, Je-
odezik Astronomi, Jeodezi, Dengeleme, 
Jeodezide Matematik İstatistik, Küresel 
Astronomi, Lineer Modellerde Para-
metre Tahmini ve Hipotez Testleri ders-
lerini verdim. Bununla birlikte 34 Türk-
çe, 26 yabancı dilde bildirim; 21 Türkçe, 
9 yabancı dilde makalem; 7 Türkçe ders 
kitabım, 9 ders notum, 20 araştırma ra-
porum, 6 çevirim, 14 konuşmam ve 27 

röportaj

tane yönettiğim ya da katıldığım araş-
tırma ve uygulama çalışmaları ve proje-
lere ilişkin raporum bulunmaktadır.

Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluş-
lardan Odamız haricinde; 1980-1984 
yılları arasında Türkiye Ulusal Jeode-
zi-Jeofizik Birliği Genel Kurul Başkanı, 
1984-2000 yılları arasında Türkiye Ulu-
sal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Konseyi Je-
odezi Komisyonu Üniversite Temsilcisi 
ve Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
Yerkabuğu Hareketlerini Belirleme ve 
Teorik Değerlendirme Çalışma Grubu 
Başkanı, 1975-1978 ve 1982-1986 yılları 
arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 
1988-1995 yılları arasında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı, 2002-
2010 yılları arasında Türkiye Ulusal 
Jeodezi ve Jeofizik Birliği Ulusal Dep-
rem Programı Danışma, Değerlendirme 
ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) üyesi 

olarak görev aldım. Evliyim ve Yasemin 
isminde bir kızım, iki de torunum var.

Harita Mühendisi olma kararınızı be-
lirlerken sizi etkileyen şeyler nelerdi?

Aksoy: Ortaokula giderken, vakit bul-
dukça taşınmaz alım satımıyla uğraşan 
bir kasaba büyüğümüzün yanında ev-
rak getir-götür işleri ile de uğraşıyor, 
bazen de kendisine gazete okuyordum. 
Sık sık da Tapu Dairesinde işlerini izli-
yordum. Tapu Sicil Memuru ile tanış-
mam, Tapu ve Kadastro Lisesine ilgi 
duymama yol açtı. Ortaokuldan me-
zun olduğumda doğduğum ilçemde 
öğrenimime devam olasılığım yoktu. 
Lise ya da meslek okulları için Niksar 
dışına gitmem gerekiyordu. Ekonomik 
durumum buna uygun değildi. Bir süre 
sonra, ortaokul öğretmenlerim annemi 
çağırmışlar. Parasız Yatılı Devlet Li-
sesi, Sağlık Meslek Okulu ve Tapu ve 
Kadastro Meslek Okuluna başvurdum, 
bunların giriş sınavlarına katıldım. İlk 

104
Harita Bülteni67



Harita Bülteni

yazılı sınav sonucu Tapu ve Kadastro 
Okulundan geldi. Sözlü sınav için An-
kara’ya gittim, kazandım ve okula baş-
ladım. Yıl 1949 ve Sivas Devlet Lisesi 
parasız yatılı sınavını da başardığımı 
ve Kadastro Okulunu bırakıp önü açık 
olduğu için Sivas’taki liseye gitmemi 
önermişlerdi. Annem bu haberi bana 
ilettiğinde, Yıldız Teknik Okulunda Ha-
rita Kadastro Mühendisliği Şubesinin 
açılacağı söylentileri vardı. Kadastro 
Okulundan arkadaşlarım da olmuştu, 
yemekler ve ortam güzeldi.

Ankara’da kaldım ve bu okulu bitirip 
1951’de Yıldız Teknik Okulu Harita ve 
Kadastro Şubesinde öğrenime başla-
dım. Bu okulu benimsememde diğer 
bir etken olarak rahmetli Mümtaz Tar-
han’ın bir davranışını da kısaca belirt-
meliyim: Sözlü sınav için Ankara’ya 
geldiğimde ilk olarak Tapu ve Kadast-
ro Okulunun Kızılay-Demirtepe’deki 
okulunu görmek için gittim. Okul çalı-
şanı ile tanıştım. İyi bir rastlantı olarak 

Niksarlı çıktı. Onunla dereden, tepeden 
konuşuyorken okul kapısından iyi gi-
yimli iki beyefendi girdi. Hemşerim 
fark ettirmeden başıyla birini gösterip 
“Bu Genel Müdür.” dedi. Genel Müdür 
beni gördü ve yanına çağırdı. “Burada 
ne arıyorsun?” dedi. “Sınava geldim.” 
dedim, “Yatacak yerin var mı?” dedi, 
“Henüz yok.” dedim. Yandaki beye, 
“Bu delikanlı öğrenci yatakhanesinde 
kalsın.” dedi. Sonra tekrar bana döndü 
“Paran var mı?” dedi. “Var.” dedim. 
“Göster.” dedi. Cüzdanımı çıkarıp ver-
dim. Yüzünü buruşturdu, “Bu delikanlı 
sınavlarının sonuna kadar benim hesa-
bıma Kızılay’da, Özen Lokantası’nda 
yemek yesin.” dedi. Çok şaşırmış ve 
sevinmiştim. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü, unutulmaz insan rahmetli 
Mümtaz Tarhan!

Akademisyenliğe yönelmenizdeki te-
mel amaç neydi?

Aksoy: Türkiye’de harita kadastro öğ-
retiminde yüksek lisans yapma olanağı 
yoktu. Yurt dışına gitmek bir hayaldi. 
Bu hayalin gerçekleşmesinde, yukarıda 
ortaokul zamanımda desteğini gördü-
ğümü belirttiğim kasaba büyüğüm de-
ğerli insan, manevi huzurunda saygıyla 
eğildiğim Hamdi Bazlıoğlu’nun teşvik 
ve maddi desteği temel bir rol oynadı. 
Onu bir ziyaretimde “Teknik okulunu 
bitirdiğinde ne yapmak istiyorsun?” 
diye sordu. “Mühendis olacağım, ça-
lışmaya başlayıp annemi rahat ettirece-
ğim.” dedim. O zamanlar mühendisler 
iyi para kazanıyorlardı. “Sana onu sor-
muyorum, gerçekten ne yapmak ister-
din?” dedi. “İmkânım olsa Almanya’ya 
gidip öğrenimime devam ederdim.” de-
dim. “Niçin gitmiyorsun?” dedi. “Ama 
Efendi Amca, (Ona böyle hitap eder-
dim), şu an bu mümkün değil. Belki 
ilerde bir burs bulabilirsem düşünebi-
lirim.” dedim. “Hayır gideceksin, mas-
raflarını ben karşılayacağım, annene de 
göz kulak olurum.” dedi.

Başlangıçta akademisyen olma konu-
sunda karasızdım. Doktora öğrenimini 
tamamladıktan sonra yurda döndü-
ğümde akademik hayatı seçmem, Yıl-
dız’da hocalarım olan saygıyla andığım 
değerli insanlar Macit Erbudak, Ekrem 
Ulsoy ve Burhan Tansuğ Beylerin teşvi-
ki ile oldu.

Akademisyen olduğunuz süre boyunca 
güncel problemlere ilişkin birçok tez 
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Özellikle bu organizasyonların faali-
yetleri sayesinde jeodezide uluslararası 
yoğun bir bilgi alışverişi gözlenmekte, 
teknoloji ve yöntemlerle de hızlı bir ge-
lişmenin sağlandığı görülmektedir. Bu 
gelişmelerin başında, uzay tekniğinin 
jeodezik amaçlı kullanımında, diğer 
adıyla uzay jeodezisinde ve bilgisayar-
lardan yararlanma tekniğinde kayde-
dilen gelişmeler gelmektedir. Bunların 
yanında uzaklıkların elektronik tekniği 
ile ölçülebilmesi jeodeziye yeni boyutlar 
ve imkanlar kazandırmıştır. Günümüz-
de yerden uydulara uzaklıkların lazer 
ışınlı uzaklık ölçerlerle ölçülebilmesi ve 
GPS tekniği ile uydu gözlemlerinden 
noktaların üç boyutta konumlarının ye-
terli doğrulukta belirlenmesi mümkün 
olmaktadır. Bu sayede ulusal ve ulus-
lararası nirengi ağları kurulmuştur ve 
kurulmaktadır. 4 Ekim 1957’de “SPUT-
NIK 1” uydusunun fırlatılması ile bilim 
ve teknikte yeni bir çığır açılmış, jeodezi 
de bu gelişmelerden nasibini almıştır. 
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere 
GPS teknolojisinin de eklenmesi, mes-
leki uygulamalarımızda çağ atlatmıştır. 
Klasik jeodezide yersel ölçülerle oluştu-
rulan nirengi ağları yerini GPS ağlarına 
bırakmıştır.

Bu gelişmelerin izlenmesi ve edinilen 
yeni bilgilerin aktarılması, özellikle 
akademisyenler için önemli ve zevkli 
bir misyondur. Uygulamayı üstlenen 
meslektaşlarımızın da bilgilerini gün-
celleştirme çabasında olmaları zorun-
ludur. Mesleki yayınların ve dergilerin 
teşvik edilmesi gereklidir. Bu bağlamda 
Odamıza da görevler düşmektedir.

Meslektaşlarımıza, mesleğimiz ve 
Oda çalışmaları hakkında ne gibi ta-
lep ve önerilerde bulunabilirsiniz?

Önerim, meslektaşlarımızın günlük 
mesleki uğraşları dışında, meslek ku-
ruluşları ve sivil toplum kuruluşları 
faaliyetlerine ilgi duymaları ve zaman 
ayırmalarıdır. Meslek, toplum ve çevre 
sorunlarına karşı duyarlı olmak insana 
özgüven, cesaret, mutluluk ve coşku 
veren çaba ve davranışlardır. Birlikte-
lik, dayanışma sağlar ve aidiyet hissini 
güçlendirir.

röportaj

çalışmasına katkı verdiniz, proje yönet-
tiniz. Bu çalışmaları göz önünde tutarak, 
dün ile bugün arasında harita mühen-
disliği eğitimi ve akademik çalışmalara 
ilişkin gözlemleriniz nelerdir?

Aksoy: Bu soru çok kapsamlı bir cevap 
gerektiriyor. Çünkü diğer branşlarda 
da olduğu gibi harita ve kadastro sektö-
ründe de son zamanlarda teknolojilerde 
çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır ve ya-
şanmaktadır. 1960’tan sonra yer uydu-
larının jeodezide kullanımı başlatılmış, 
uydu jeodezisinde sağlanan büyük ge-
lişmelere ilk kez kara parçalarının ortak 
bir koordinat sisteminde birleştirilebil-
mesi olanağına ulaşılmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak jeodezide 
bilgi, bulgu ve yöntemler gelişmiş, istek 
ve beklentilere uygun olarak mesleki 
uygulama alanları önemli oranda ge-
nişlemiş ve üretilen hizmetler de çeşit-
lenmiştir. Mesleki faaliyetler salt teknik 
değil toprak-insan ilişkilerinde toplum 
düzeninin sağlanması ve korunmasın-
da da etkilidir. Teorik çalışmalar yanın-
da günümüzde savunma, vergi, yargı, 
şehirleşme, imar, kamulaştırma, arsa 
ve arazi kullanımının düzenlenmesi, 
mühendislik projelerinin hazırlanması 
ve gerçekleştirilmesi, sosyal, kültürel, 
turistik, teknik ve ekonomik planlama 
gibi toprakla ilgili her türlü tasarım ve 
uygulama ile taşınmaz mülkiyetinin 
devlet güvencesinde korunması hizmet 
ve faaliyetlerine duyulan gereksinmeler 
karşılanmaktadır. Mesleki faaliyetler, 

üretimdeki çeşitlenmelere uygun ola-
rak çeşitli başlıklar altında gruplandırı-
labilir. Bunlardan birisi jeodezik altyapı 
çalışmalarıdır. Jeodezik altyapı çalış-
malarının başında nirengi, nivelman ve 
gravimetri ağı olarak çeşitlediğimiz “Je-
odezik Temel Ağlar”ın oluşturulmaları 
ve geliştirilerek yaşatılmaları gelir. Jeo-
dezik çalışmaların tümü, temel ağı oluş-
turan noktalardan başlar. Temel ağların 
kurulup yaşatılması, gelişmiş toplum-
ların asla ikinci planda tutamayacakları 
bir faaliyettir. Bu nedenledir ki temel 
ağların bir ülkenin gelişmişlik düzeyini 
yansıttığı söylenmektedir.

Jeodezik faaliyetler olarak sıralanan 
hizmetlerin sürekliliği, bütünlüğü ve 
yaygınlığı, temel ağların da bir bütün-
lük içinde “Ülke ağları” olarak ülkeler 
bütünlüğünde, hatta ülkeleri ve kara 
parçalarını içine alan bütünlükte ele 
alınmasını gerektirmekte, ağlara iliş-
kin doğrulukların ise günün teknik ve 
toplumsal beklentilerini karşılamaya 
yetecek ölçüde olması istenmektedir. 
Ülke sınırlarını aşan jeodezik sorunla-
ra birlikte çözüm aramanın bir sonucu 
olarak, kuruluşu 1864 yılına uzanan 
Uluslararası Jeodezi Topluluğu ve daha 
sonraları kurulan Uluslararası Kartoğ-
rafya Birliği, Ulusal Fotogrametri ve 
Uzaktan Algılama Birliği ve Uluslara-
rası Haritacılar Federasyonu gibi ulus-
lararası organizasyonlar kurulmuştur. 
Uluslararası Jeodezi Topluluğu 1919’da 
bugünkü Uluslararası Jeodezi-Jeofizik 
Birliği’nin bir üye topluluğu olmuştur. 

Doktora öğrenimi 
sonrası akademik 

hayatı seçmem, 
Yıldız’da hocalarım 

olan saygıyla andığım 
değerli insanlar Macit 

Erbudak, Ekrem Ulsoy 
ve Burhan Tansuğ 
Beylerin teşviki ile 

oldu.
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İnsanlık Tarihinin Değiştiği Yer

Göbeklitepe

Göbeklitepe keşfinin en önemli tarafı o dönemde yaşayan 

insanlara dair bildiklerimizi kökten değiştirmesi. 12 bin yıl önce 

yaşayan bu insanlar sandığımızın aksine ilkel, mütevazı ve basit 

bir yaşam tarzıyla yetinmemiş; aksine anıtsal mimari yapıları ve 

sembolik dünyalarıyla oldukça görkemli bir evrede yaşamış. 

Buranın üstü açık ve gökyüzünü 
görecek şekilde kullanıldığını 
düşündüren en önemli sebep ise 
gözlem evi olarak da kullanılmış 
olabileceği düşüncesi. 
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luntuları tespit ediliyor. Bu tespitlere 
ilişkin bilimsel yazılar yayımlansa da 
kazı çalışmaların başlaması çok daha 
sonraları gerçekleştiriliyor. Daha sonra 
ise Klaus Schmidt’in bilimsel danışman-
lığında kazı çalışmalarına başlanıyor. 

Aynı bölgede daha önce bulunan bir 
tablet, kazı çalışmalarına başlanmasının 
ana eksenini oluşturmuş. Tabletin bu-
lunduğu yer ise oldukça enteresan bir 
hikâyeye sahip; çünkü 10 metre ilerisin-
deki ağaç, henüz Göbeklitepe bulunma-
dan önce insanların kutsal sayıp çok sık 
ziyaret ettiği yerlerden biriymiş. Özel-
likle çocuğu olmayan kadınlar dilek 
ağacı olarak adlandırılan bu ağacın altı-
na gelip dua ediyor ve adak adıyormuş. 
Bulunan tablette de doğum yapan bir 
kadın tasvir edilmiş. Dilek ağacı halen 
şifa bulmak ve adak adamak isteyenle-
rin sıklıkla ziyaret ettiği yer. Göbeklite-
pe’deki heykel ve kabartmalarda genel 
olarak erkeklerin daha çok resmedildiği 

Şanlıurfa’nın 22 km kuzeydoğusun-
da bir bozkır ve bu bozkır, insanlık 
tarihine dair pek çok ezberi bozan 

gizemli Göbeklitepe’ye ev sahipliği 
yapıyor. Tüm dünyanın dikkatini çe-
ken yapı İngiltere’deki Stonehenge’den 
7.000, Mısır Piramitlerinden 7.500 yıl 
öncesinde yapılmış. Neolitik çağda avcı 
toplayıcıların gelişmiş bir yapıyı inşa 
yeteneklerini koyan bu yapı, dünya 
üzerindeki en eski tapınak olarak ka-
bul ediliyor. Tüm dünyanın arkeolojik 
kıymetinden habersiz olduğu bölgenin 
keşfi ise bir tesadüfe dayanıyor. Bu böl-
genin hikâyesi bir Urfalı çiftçinin tarla-
sını sürerken bulduğu bir heykelcikle 
başlamış. Tarlada bulunan ve tarihin 
seyrini değiştiren bu heykel, müzede 
uzun süre önemi anlaşılmadan saklan-
mış. Arkeoloji dünyası Göbeklitepe’yi 
1996’da duymuş olsa da aslında araştır-
malar 1960’lı yıllara dayanıyor. Yüzey 
araştırmacıları ile birlikte Göbeklite-
pe’nin yeri ve bazı neolitik dönem bu-

Göbeklitepe’nin kimler 
tarafından yapıldığı bir 

muamma; ancak ilk yerleşik 
toplumlarla inşa edildiği 

bulgularla ortaya konmuş 
durumda. Bu da yapıyı 

dünyanın en eski yerleşik 
toplum yeri olarak gösteriyor. 

Tüm dünyanın dikkatini 
çeken yapı İngiltere’deki 

Stonehenge’den 7.000, Mısır 
Piramitlerinden 7.500 yıl 

öncesinde yapılmış. Neolitik 
çağda avcı toplayıcıların 
gelişmiş bir yapıyı inşa 

yeteneklerini koyan bu yapı, 
dünya üzerindeki en eski 

tapınak olarak kabul ediliyor.
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görünüyor ve doğum yapan kadın ha-
ricinde kadınlara ait bir bulguya henüz 
rastlanmıyor. 

Göbeklitepe keşfinin en önemli tarafı o 
dönemde yaşayan insanlara dair bildik-
lerimizi kökten değiştirmesi. 12 bin yıl 
önce yaşayan bu insanlar sandığımızın 
aksine ilkel, mütevazı ve basit bir yaşam 
tarzıyla yetinmemiş; aksine anıtsal mi-
mari yapıları ve sembolik dünyalarıyla 
oldukça görkemli bir evrede yaşamış. 
Bu da bizlere insanlığın yerleşik hayata 
geçmeden önce de böylesi bir yapı inşa 
edebilecek mühendislik zekâsına, orga-
nizasyona ve estetik anlayışa sahip ola-
bileceğini gösteriyor. 

Göbeklitepe’nin kimler tarafından ya-
pıldığı bir muamma; ancak ilk yerleşik 
toplumlarla inşa edildiği bulgularla or-
taya konmuş durumda. Bu da yapıyı 
dünyanın en eski yerleşik toplum yeri 
olarak gösteriyor. 

gezi

Göbeklitepe’deki kabartmalar ise ol-
dukça dikkat çekici, her bir yapısında 
semboller var. Tilki, yaban domuzu, yı-
lan gibi semboller en dikkat çekici olan-
ları ve figürlerde görülen hayvanlar 
bölgenin o dönemdeki faunasıyla örtü-
şüyor, bu açıdan bu figürlerin avlanma 
ritüellerini anlattığı düşünülebilir. Av-
cı-toplayıcı dönemde besin ihtiyacının 
karşılanması açısından hayvanların 
önemini göz önünde bulundurduğu-
muzda insanların bu hayvanlara önem 
vermesi ve bir statü göstergesi olarak 
sunması oldukça makul gözüküyor. 
Aynı zamanda göç eden hayvanların 
tasvirlerinin bulunması da dönemsel 
avlanmalar yapıldığına da işaret ediyor 
ve bu kuşların göç dönemleri sayesinde 
mevsim geçişlerini anladıklarını ve bu 
motiflerle bu önemli olayı işaretledik-
leri düşünülebilir. Ayrıca tasvir edilen 
bazı kuş türlerinin yalnızca eti için de-
ğil tüyleri, pençeleri için avlanmış ola-
bileceği ya da bazı ritüeller için önemli 

Tilki, yaban domuzu, yılan 
gibi semboller en dikkat 
çekici olanları ve figürlerde 
görülen hayvanlar bölgenin 
o dönemdeki faunasıyla 
örtüşüyor.
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en önemli sebep ise gözlem evi olarak 
da kullanılmış olabileceği düşüncesi. 
Ayrıca yüksek bir yerde konumlandırıl-
masının sebeplerinden birinin bu olabi-
leceği de düşünülüyor. 

En çok merak edilen sorulardan birisi 
de yaklaşık 12 bin yıl öncesinde ilkel 
şartlardaki insanların bu yapıları na-
sıl inşa ettikleri ve tonlarca ağırlıktaki 
taşları bu bölgeye nasıl taşıdıkları?  O 
dönemdeki insanlar bu bilgi birikimine, 
teknolojiye sahip olmasaydı bunlar ola-
mayacaktı, dolayısıyla bunun arkasında 
“Gerçeküstü güçler var.” diye düşün-
memek gerekir.

Kazıdan çıkan bulgulara göre orada 
yaşayan insanlar bir nedenden dolayı 
yaşadıkları yeri terk etmiş ve ayrıldık-
ları yerin ve yapıların üstünü örtüp 
gitmişler, Göbeklitepe’deki bir diğer 
gizem de bunun nedenleri. Yeni bir ha-
yat tarzına geçiş yapan bu insanlar eski 

olabileceği düşünülüyor. Yapıda bu-
lunan t-biçimli dikilitaşlar insan biçi-
minde özellikler gösteriyor. T’nin üst 
kısmı başı temsil ederken, alt kısmı ise 
gövdeyi temsil ediyor. D yapısında bu-
lunan dikilitaşlarda kabartma şeklinde 
bulunan el ve kol bu düşünceyi daha da 
destekliyor. Dikilitaşların üzerinde el 
ve kol kabartmalarının yanı sıra çeşitli 
hayvan figürleri ve soyut semboller de 
bulunuyor.

Peki Göbeklitepe’nin kullanıldığı dö-
nemde, yapılar bugünkü gibi mi görü-
nüyordu yoksa üst kısımlarında bir çatı 
var mıydı? Mimari incelemeler buranın 
üstünün kapalı olarak kullanıldığı hi-
potezini destekliyor; fakat yine de bura-
nın açık mı kapalı mı kullanıldığı ya da 
gökyüzünü görüp görmediği sürmekte 
olan bir tartışma konusu.

Buranın üstü açık ve gökyüzünü göre-
cek şekilde kullanıldığını düşündüren 

Yapıda bulunan t-biçimli 
dililitaşlar insan biçiminde 

özellikler gösteriyor. T’nin üst 
kısmı başı temsil ederken, alt 

kısmı ise gövdeyi temsil ediyor. 
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Karahantepe’de Göbeklitepe’deki dikili 
taşlara benzer 250’den fazla, Harbetsu-
van’da ise 30 civarında taş tespit edil-
miş. Göbeklitepe gibi Karahantepe ve 
Harbetsuvan yeni keşiflere gebe.

Neolitik çağdaki insanlar, bu yapıla-
rı toprağa gömdüklerinde belki de bir 
gün geri dönecekleri umuduyla gittiler; 
ancak bir çiftçinin karasabanına takılan 
bir tesadüf, onların binlerce yıl önce an-
latmak istediklerini milenyum çağına 
taşıdı. Miras bıraktıkları Göbeklitepe 
ise dünyanın bilinmeyen uzak geçmişi-
ne ışık tutmaya devam edecek.

kimliklerini, avcı toplayıcı yaşamların-
da onlar için önemli olan inanışlarını, 
sembol dünyalarını tahrip etmeden ka-
patarak Göbeklitepe’yi terk etmişler-
dir. Göbeklitepe’yi neden gömdükleri-
ni tam olarak bilmesek de gömülmüş 
olması bu önemli yapının günümüze 
kadar tahrip edilmeden ulaşmasındaki 
en büyük etken.

Dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe, 
bölgedeki kazı yapılan tek arkeolojik 
yer değil. Karahantepe ve Harbetsu-
van bunlardan sadece ikisi ve şimdiden 
büyük tarihi buluntulara işaret ediyor. 

gezi
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Tarımın her topluluk için hayati 
öneme sahip ve dünyanın üze-
rinde en çok durduğu konular-

dan biri olduğu su götürmez bir ger-
çek. Teknoloji de bu önemli sektörün 

entegre bir parçası olmaya devam 
etmekte ve şimdilerde Endüst-

ri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden 
ekin aletlerine kadar hemen he-
men tüm tarım makineleri sen-
sörlerle donatılmakta ve nesne-
lerin interneti tarım sektörüne 
de girerek tüm üretim süreci 

boyunca makinelerinin birbir-
leriyle iletişim halinde olması 

sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle 
donatılmış tarım aletleri ve alanlarıy-

la çiftçilere hangi alanlara ne kadar ve 
ne tür gübreler koyulması gerektiği-
ni, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı 
olan mineralleri ve sulamayı, toprağın 
durumunu, tahmini hasat zamanını 
detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde 
göstererek üreticilerin işlerinin kolay-
laştırılması ve verimin geleneksel yön-
temlere göre en üst düzeye çıkarılması 
hedeflenmektedir. Birbirleriyle konu-
şan ve senkronize çalışan makineler 
sayesinde iş yükü ve maliyet de azal-
maktadır. Avrupa’da teknoloji saye-
sinde zaten verimli olan tarım üretimi 
Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan ve 
bazı büyük şirketlerin Tarım 4.0 olarak 
adlandırdıkları tarım devrimiyle şüp-
hesiz ki daha da verimli hale gelecek 
ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla 

Her geçen gün ilerleyen ve gelişen teknolojiler 

kapsamında mesleğimizin de etkin bir rol oynadığı akıllı 

tarım konusu tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemiz 

coğrafyası açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu 

konuda hala atılması gereken birçok adım olduğu aşikar. 

teknoloji

Mesleğimizde Yepyeni Bir Alan

Akıllı Tarım ile Yeni Ufuklara

akıllı insanlar hızlı ve ucuz bir şekilde 
en kaliteli ürünleri üreteceklerdir.

Tarımda nesnelerin internetiyle verim-
liliğin en üst düzeye çıkarılması hedef-
lenirken doğal kaynaklar ihtiyaç olan 
düzeyde kullanıldığından maliyet düş-
mektedir. Benzer şekilde çiftlikte bulunan 
akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan 
tüm faktörler analiz edilmekte ve üretici-
ye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede 
kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli 
ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirle-
riyle iletişim halinde olan ve senkronize 
çalışan makinelerle hızlı karar verme me-
kanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye 
bir tablet ya da telefondan tüm çiftliği 
yönetebilme ve gözlemleyebilme imkânı 
verilmekte; iş gücü de azaltılarak verimli, 
eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkan-
ları oluşturulmaktadır.

Akıllı tarımın hedefleri arasında; gübre ve 
ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılma-
sı, bu kullanımların azaltılarak çevrenin 
korunması, yüksek miktarda ve kaliteli 
ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik 
kararları için daha etkin bir bilgi akışının 
sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin 
oluşturulması yer almaktadır.

Akıllı tarım uygulamaları olarak sen-
sörler, uzaktan algılama drone ve uydu 
teknolojileri, yapay zekâ, robot tekno-
lojileri ile görüntü işleme teknolojileri 
sıralanabilir. Sensörlerle toprağın ve 
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yoldan gidildiği için daha az toprak sı-
kışması, neredeyse sıfıra inmiş operatör 
yorgunluğu, sıfır hata riski ve operatör 
memnuniyeti, sonraki işlerde (hasat vs.) 
kolaylık ve yakıt, ilaç, tohum, gübre ve 
işçilikten tasarruf mümkün olmaktadır. 

Bugün hangi araştırma kurumunun 
verilerine bakılırsa bakılsın, dünyanın 
tarımsal ihracat pazarına yön veren ül-
keler denildiğinde ilk sıralarda hep 3 
ülkenin adı geçmektedir: ABD, Hollan-
da ve Almanya. Bu ülkeleri tarım devle-
ri haline getiren ise geniş arazileri ya da 
iklimsel avantajları değil tarım ile tek-
nolojiyi en üst düzeyde buluşturmaları. 
En güçlü silahları da tüm teknolojileri 
tek bir çatı altında toplayan akıllı tarım.

Özetlemek gerekirse akıllı tarımda te-
mel alınan başlıca teknolojiler: Küresel 
Konumlama Sistemi (GNSS), Değişken 
Oranlı Teknolojiler (VRT), Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama Tek-
nolojileri (UAT), Verim Haritalama Sis-
temleri (VHS), otomatik dümenleme ve 
kontrollü tarla trafiği teknolojileri, elekt-
ronik ölçüm ve kontrol sistemleri. Son dö-
nemde insansız hava araçları, optik ve ra-
dar uydu teknolojileri ve akıllı sensörlerin 
yanı sıra tablet ve mobil telefonlar da bu 
bilgi bazlı üretim zincirini tamamlıyor.

Harita Bülteni

Özetlemek gerekirse akıllı tarımda temel alınan 
başlıca teknolojiler: Küresel Konumlama Sistemi 

(GPS), Değişken Oranlı Teknolojiler (VRT), Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama Teknolojileri 
(UAT), Verim Haritalama Sistemleri (VHS), otomatik 

dümenleme ve kontrollü tarla trafiği teknolojileri, 
elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri.

havanın ısısını ölçebilmek, sulama ve 
ilaçlama gibi işlerde daha bilinçli ve ka-
rarında uygulama yapmayı sağlamak-
tadır. Lokal meteoroloji istasyonları ile 
bölgesel tahminlere ulaşılabilmektedir. 
Böylece çiftçiler kendi bölgelerindeki 
hava şartlarına daha hâkim olarak karar 
alabilmektedir. Akıllı sulama sistemleri 
de yine hayatı kolaylaştıran ve su tasar-
rufu sağlayan teknolojilerden biri. Artık 
cep telefonundan bile kontrol edilebilen 
sistemler mevcut. Tarlaya gitme zahme-
tine ve masrafına katlanmadan çiftçiler 
bulundukları yerden tarlalarını sulama 
şansına sahipler. Uydu görüntü işleme 
sistemleri ile arazilerin verimliliğini ve 
bu verimliliği etkileyen faktörleri hiç 
araziye gitmeden tespit edebilmemiz 
mümkün. Görüntü işleme teknolojileri 
ile hastalık ve zararlıları çok kolayca 
tespit edilebilmektedir. Ayrıca akıllı 
tarım uygulamalarıyla tarlanın hangi 
bölgesine ne ölçüde ve ne tür gübreler 
koyulması gerektiği, nasıl bir ilaçlama 
yapılacağı, bitkilerin sulama zamanı, 
toprağın durumu, tahmini hasat zama-
nı, detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde 
görülebilmektedir.

Bu teknolojilerin pek çoğunun doğ-
rudan meslek alanımızla ilişkili uy-
gulamaları içerdiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Tarım ve teknoloji, mesle-
ğimizle ile bir araya geldiğinde ortaya 
çıkan sonuçlar oldukça başarılı olurken 
günümüzde endişe duyulan birçok so-
runa da çözüm imkânı sunmaktadır.  

Aslında birbirleriyle konuşan ve 
senkronize çalışan tarım makineleri 
bir süreden beri tarımda kullanılmak-
tadır. Biçerdöverler, traktörler ve diğer 
tarımsal mekanizasyon araçlarının bir 
kısmı, artık birer “akıllı makine” hali-
ne gelmiştir. Daha büyük, daha ağır, 
daha karmaşık; ama daha akıllı tarım 
makinaları, çiftçinin üzerinden iş yü-
künü aldığı gibi çevreyi korumakta ve 
verimi arttırmaktadır. Bu makineler sa-
yesinde deyim yerindeyse “nokta atışı” 
yapılabilmektedir. Uydudan bilgi alan 
tarımsal mekanizasyon araçları santi-
metre doğruluğunda tarlayı işlemekte-
dir. Sensörlerin gözlemlemesiyle zirai 
ilaçlar, sadece gerekli yerlere, gereken 
miktarlarda atılmaktadır. Akıllı tarım 
kapsamında bilgisayar tarafından yön-
lendirilen araçlar, sürücüsüz bir şekilde 
çalışabilmektedir. Otomatik dümen-
leme sistemleri ile hava şartlarından 
etkilenmeden (gece bile), hiç aralık bı-
rakmadan ya da üst üste bindirmeden 
daha hızlı; ama hassas işleme, hep aynı 
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1980’li yıllarda akıllı tarım konseptinin 
ilk çıktığı ülke olan ABD, bu alanda şu 
an için lider konumda. Akıllı tarım tek-
niklerini en yaygın şekilde kullanan diğer 
ülkeler ise Kanada, Avustralya, İngiltere, 
Fransa ve Almanya. 1998 yılında Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ma-
kinaları Bölümünün yaptığı ilk verim 
haritalandırması ile Türkiye’de ilk adımı 
atılan akıllı tarım, bugün için henüz Ada-
na, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa gibi illerde 
tekil örnekler düzeyinde ilerliyor.

Ocak 2019’da Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından yayınlanan “Türkiye’de 
Akıllı Tarımın Mevcut Durum Rapo-
ru”na göre “Ülkemizde üreticiler (çift-
çiler), özel sektör (imalatçılar, teknoloji 
tedarikçileri), birlik ve kooperatifler ile 
kamu ve üniversitelerden oluşan bir 
sektörün ortak alanını ifade etmektedir:

Üreticiler, akıllı tarım konusunda; uydu 
ve uyarı sistemleri ile hava koşullarının 
tahmini ve zararlılarla mücadele, işçi ve 
üretim maliyetlerinde azalma, tarımsal 
girdilerin ve kaynakların verimli kulla-
nılması, teknolojik ekipmanlar sayesinde, 
ürün miktarı ve verimin artması; doğaya 
ve insan sağlığına önem veren üretim yö-
nünden bu kavramın içindedirler.

Teknoloji firmaları, akıllı tarım uygu-
lamaları veya tarımda teknolojik uygu-
lamalar; tarımsal üretim aşamalarında 
dijital teknolojilerin kullanılması, tar-
ladan sofraya olan süreçte otomasyon, 
dijitalleşme ve senkronizasyonun sağla-
narak, maliyetlerin düşürülmesi, verim-
lilik ve etkinliğin artırılması açısından 
konunun muhatabı durumundadırlar.

Birlik ve kooperatifler ise, akıllı tarım uy-
gulamalarının üretim aşamasından, hasat 
ve işleme teknolojileri ile pazarlama süre-
cine kadar olan her aşamasında, uygun 
bilgisayar teknolojisi, drone, sensörler vb. 
gibi bilişim teknolojilerinin kullanılması 
şeklinde sürece dahil olmuşlardır.

Kamu ve üniversiteler, akıllı tarım uy-
gulamalarını; geleneksel tarımın aksine, 
doğanın değişkenliğinin yönetilmesi, 
tarımsal üretimde planlamadan ürün-

teknoloji

lerin son kullanıcıya ulaşımına değin 
büyük veri analizi sayesinde izlenebilir-
lik, sensörlerin kullanışı, sürdürülebi-
lirlik, kalite yönetimi, maliyet tahmini, 
koruyucu tarım ve kaynakların etkin 
kullanılması konularında faaliyetlerini 
yönlendirmişlerdir.”

Her geçen gün ilerleyen ve gelişen tekno-
lojiler kapsamında mesleğimizin de etkin 
bir rol oynadığı akıllı tarım konusu, tüm 
dünyada olduğu gibi özellikle ülkemiz 
coğrafyası açısından da oldukça önem 
arz etmektedir. Bu konuda hala atılması 
gereken birçok adım olduğu aşikâr. Uma-
rız olabildiğince hızlı ve net adımlar atı-
larak meslek alanı uygulamalarımızın da 
yetkinliğiyle çok daha verimli bir tarım 
sisteminin temellerini atabiliriz.

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiy-
le, bol teknolojili günler.
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insanları, aydınlar ve sanatçılar ile dol-
durmuş; din ayrımı olmadan Museviler, 
Hristiyanlar ve Müslümanlar beraberce 
yaşamışlardır. Eski Yunan’da yazılan 
kitapların çevirilerine başlanmış, Orta 
Çağ’ın ortalarında çeviriler hemen he-
men bitmiş; böylece entelektüel düşün-
cenin dili Arapça olmuş, Yunanca yerini 
Arapçaya bırakmıştır. Endüstri ilerler-
ken beraberinde Kahire, Bağdat, Şam, 
Semerkant, Toledo gibi önemli şehirler 
doğmuş; bu önemli şehirlerde önemli 
kütüphaneler açılmıştır. Birçok Yunanca 
kitap Bağdat’a getirilmiş ve çevirisi yapı-
larak kütüphaneye konmuştur.

Dönemin halifelerinden Al-Mansur; 
hangi dinden, hangi kökenden olursa ol-
sun bütün bilim insanlarını davet etmiş 
ve onlara çalışabilecekleri bir ortam sağ-
lamıştır. Bilimsel gelişmelerin ana nok-
tası bu davet sayılmaktadır. Ardından 
gelen halifelerin bu geleneği sürdürmesi 
ve halife Al-Mansur’un “Bilginler Evi”ni 
kurdurması bu döneme çok büyük bir 
katkıdır. Bilginler Evi’nde gökbilimciler, 
matematikçiler, filozoflar, edebiyatçılar 
ve çevirmenler yan yana çalışmışlardır. 
Kâğıt basma teknikleri ile eserlerin yayıl-
ması hızlanmış, daha çok kişiye eserler 
ulaşmış ve entelektüel seviye daha da 
yukarı çıkmıştır.

Arap coğrafyasının İspanya’dan Türkis-
tan’a kadar uzanan büyük bir bölgeye 
sahip olması ve ticaret yolları üzerin-
de bulunması ticari ve iktisadi bir 
zenginlik beraberinde kültürel 
zenginliği de getirmiştir. 

Bu dönemde Roma ra-
kamları ile dört işlem 
yapmanın çok zor olduğu 
açıktır ve en basit işlemler 
için uzmanlara ihtiyaç 
vardır. Bu zorluk, tica-
rette ve ekonomide de 
batı için büyük bir sorun 
teşkil etmiştir. Doğunun 
Hintlilerden aldığı sıfır 
ve ondalık sistemin keş-
fi ile cebirin temelleri 
ortaya çıkmış, Avrupalı 
ticaretçiler sayesinde 
cebir batıya ulaşmış-

Bilimin Tarafında Olmak ya da Olmamak

Işık Doğudan Yükselmişti
Zaman çok hızlı ve acımasızca değişmekte ve çevresini 

değiştirmektedir, bir zaman ileri olan şimdi geridedir. Doğu 

geçmişini yok sayarak kendine yeni karanlık çağlar yaratırken, 

batı geçmişini geride bırakıp ilerlemeye devam etmiştir. 

Yeni var olan her bilgi, geçmişine 
borçludur. Bilim donmuş statik 
bir konu değil sürekli dinamik 

olan, değişen bir oluşumdur ve bu deği-
şim her seferinde bir öncekinin bilgi ak-
tarması, tezlerinin doğrulanması veya 
çürütülmesi ile kar topu gibi büyüyerek 
günümüze gelir. Bir zamanlar bilimsel 
gelişmelere ev sahipliği yapan doğu 
medeniyeti, zamanında attığı temellerle 
gelişen günümüz gelişmelerine seyirci 
hale gelmiştir. Bu dönüşümün sebebi 
ise toplumun bakış açısı, çağa ayak uy-
durmanın gerekliliği, kutsal inançlar 
gibi birçok nedene dayanmaktadır. 

Antik Yunan’daki birçok bilimsel dü-
şünce temelleri -unutulmaya yüz tut-
muş bu miras- Müslümanlar tarafından 
tekrar keşfedilmiş ve tamamen unu-
tulmaktan kurtulmuştur.  MS. 6 ile 13. 
yüzyıl arasında Avrupa karanlık çağ 
dönemindeyken doğuda ise bir Altın 
Çağ vardır. Bu çağda matematik, astro-
nomi, tıp, eczacılık ve bunlara bağlı ola-

rak botanik, zooloji ve jeolojide de çok 
ilerleme kat edilmiştir. Doğaya, dünya-
ya, uzaya farklı bir pencereden bakıl-
mış; daha sonra da bu bayrak Avrupa 
medeniyetlerine devredilmiştir. 

Bu zamanlar içerisinde doğuda iler-
leyen bilim neden batıda durmuştur? 
Batı, kilisenin etkisi ile bilimsel çalışma-
ları ve bilim insanlarını aforoz etmiştir. 
Bağımsız düşünceye yönelik her türlü 
girişime karşı kilise bir baskı unsuru 
olmuş ve bir korku imparatorluğu doğ-
muştur. Batıda sürekli olarak bir doğu 
korkusu vardır ve bu korku da içe ka-
panık bir toplum oluşturmuştur. Do-
ğuda esen bilim rüzgarına da kapıları 
kapatmış durumdadırlar. Kilise, başta 
astroloji olmak üzere bazı bilim dalları-
nı paganizm olarak görmüştür. 

Doğuda ise bu durumun tam tersi ola-
rak özgür düşünce ortamı ve bu orta-
mın sağladığı ilerleme, Altın Çağı ge-
tirmiştir. Yöneticiler çevrelerini bilim 

Keplere, Galile’ye, Bruno’ya altlık teşkil 
eden İbn Heysem’in Batlamyus eleştiri-
leridir. El Cahiz’in derlemecilik özelliği 
ile sınıflandırdığı “Hayvanlar Kitabı”, 
Darwin’e ışık tutmuştur. Ömer Hayyam, 
Biruni, İbn Rüşt, El-Cahiz, Farabi, El Ha-
zini ve adlarını sayamadığımız bu bilim 
insanları sayesinde bilim şu an bulundu-
ğumuz noktaya evrilmiştir. Doğu geçmi-
şini yok sayarak kendine yeni karanlık 
çağlar yaratırken, batı geçmişini geride 
bırakıp ilerlemeye devam etmiştir. 

Zaman çok hızlı ve acımasızca değiş-
mekte ve çevresini değiştirmektedir, bir 
zaman ileri olan şimdi geridedir; ama 
her zaman bilimin tarafında olanlar en 
ileride bulunmaktadır. Bol bilimli gün-
ler dileği ile…

bilim
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tır. Bu arada kilise yine boş durmamış, 
Arap sayılarını şeytanın bir aleti olarak 
iddia etmiştir.

Araplar buldukları cebir ile trigono-
metrinin temellerini atmış, üç bilinme-
yenli denklemler ortaya çıkmış, çözül-
müş, cebirsel geometri ortaya çıkmıştır. 
Gökyüzü incelenmiş, usturlap bulun-
muştur (Usturlap batıda 17. yy. doğu-
da ise 20. yy.’a kadar kullanılmıştır). 
Batlamyus’un dünya sabitliği teoremi 
reddedilmiştir. Kimyada alkol arıtıl-
mış; sülfürik asit, kezzap, arsenik asit 
üretilmiştir. Pompa, hidrolik, robot gibi 
birçok fikir geliştirilmiş; optik alanında 
büyük gelişmeler yakalanmıştır. 

Haçlı seferlerinin başlaması ile batının 
doğu ile iletişimi artmış ve doğunun 
elindeki bilimi görmüştür. Haçlılar geri 
döndüklerinde doğu teknolojisini bera-
berlerinde götürmüş ve pek çok Arap 
eserini çevirmeye başlamıştır. Aynı za-
manda çok az olarak ekilen Avrupa top-
raklarında Araplardan gördükleri tarım 
aletlerini kullanmaya başlamışlardır. 
Önceden bulunan; ama kullanılma-
yan ağır saban ve sabanın önüne atın, 
öküzün koşulması sıkıntı içerisinde 
bulunan Avrupa’ya zor arazi koşulları 
içinde ekim yapılabileceğini öğretmiş-
tir. Doğal olarak da Avrupa’nın sınırları 
genişlemiş, ortaya çıkan ürün faz-
lası batıyı güçlendirmiş, feoda-
lizmin temelleri atılmıştır. 

Haçlı seferleri ve Moğol 
akınları bilimsel gelişmeleri 
yavaşlatmış, yıpratmış; Arap-
lar ve Yahudiler, İspanya’dan 
atılmış, bilim giderek sön-

meye başlamıştır. Bilgiye aç olan batı, 
bayrak yarışını devralmış Rönesans 
ve reformu oluşturmuştur. Arap Altın 
Çağı’nın bu mirası, Rönesans’a temel 
oluşturmuştur. Batıda başlayan reform 
hareketlerinin temeli ve esin kaynağı 
İbn Rüşt olarak kabul edilmiş, İbni Sina 
yıllarca okullarda okutulmuştur. Batının 
ilerleme için kullanmış olduğu bütün 
matematik ve fizik yapısının temeli bu 
dönem, bu coğrafyaya dayanmaktadır. 

El Mansur’un 2012 yılında 
Bağdat’ta bombalamayla yıkılan 

heykelinin görüntüsü, sanki 
bizlere “tarih tekerrürden 

ibarettir” deyişini  hatırlatmak 
isteyen bir sembol.



Bakış Açısı Kaderini Belirler
Covid-19 ile birlikte gözler bilim 

insanlarına çevrildi ve aşının ne 
zaman bulunacağı sorusu tüm 

insanlığın ortak konusu oldu. Herkesin 
büyük bir umutla beklediği aşıya dair 
farklı ülkelerden haberler gelmeye de-
vam ederken Alman şirketi BioNTech ve 
Pfizer tarafından hastalığa karşı %90’dan 
fazla etkili bir aşının bulunduğu açıklan-
dı. Tüm dünyayı yakından etkileyen bu 
önemli haberin arkasında Türkiye asıllı 
iki bilim insanının yer aldığının duyul-
ması ise pandeminin sona ereceği sevin-
cinin yanı sıra ülkemiz açısından eğitim 
sisteminin, bilimsel gelişmelerin, bir tür-
lü kurtulamadığımız sığ ataerkil bakış 
açısının yeniden gözden geçirilmesi ge-
reğini doğurdu. 

“Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşinin geliştir-
diği aşı” diyerek duyurulan ve kadına 
biçilen rolün -kadınların başarılarına 
rağmen- yalnızca birinin eşi olma ile 
sınırlı tutulduğu anlayış, ülkemizdeki 
kadınlara dair bakış açısının da vaha-
metini bir kez daha gösterdi. 

Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafın-
dan kurulmuş olan şirketin yaptığı ça-
lışmalar sonrası geliştirilen aşı; hiçbir 
başarının bir anda ortaya çıkmadığının, 
tesadüf olmadığının bir göstergesi. Co-
vid-19’la ilgili Çin’de birkaç vakanın 
duyulması ile birlikte henüz hastalık 
salgın haline gelmemişken bunun ger-
çekleşebileceğini öngörerek uzun yıllar-
dır geliştirdikleri yöntemlerle aşı çalış-
malarına başlamaları gerektiğine karar 
veren Türeci ve Şahin, pek çok başarıya 
imza atmış iki bilim insanı. 

Sadece Bir Bireyin Değil
Koskoca Bir Toplumun ve Hatta Tüm İnsanlığın

Covid-19 salgını başladığından beri ne önerilere maruz kaldık... 

Çamaşır suyu içmekten burna tereyağı sürmeye, kelle paça 

çorbasından dut pekmezine oldukça geniş bir yelpazede sırf 

gündem olmak için fütursuzca konuşanları bir kenara bırakırsak 

orada burada saçmalamadan kolları sıvayıp bilimin ışığında 

çalışmaya başlayanlar da vardı. Tabii ki insanlığı bu beladan 

kurtaracak olanlar ikinci gruptakiler oldu. Belki de günü ya 

da cukkayı kurtarmak değil de insanlığı kurtarmayı hedef 

edindikleri içindir. Siz ne dersiniz?

Harita Bülteni
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olmalarına rağmen Almanya’da eğitim 
gören, orada yaşayan bu insanların ai-
leleri, Almanya’ya göç edenlerden. Eko-
nomik kaygılarla, daha iyi yaşam ko-
şulları ümidiyle Avrupa’ya uzanan iki 
farklı ailenin Almanya’da ‘öteki’ olma 
olgusuyla karşılaşmaları, Uğur Şahin’in 
eğitim hayatının seyrini değiştiren Al-
man komşunun müdahalesi, Özlem Tü-
reci’nin kendisini ‘Prusyalı Türk’ olarak 
tanımlaması Türkiye’den Almanya’ya 
göç eden pek çok ailenin, o ailelerin 
orada yetişen çocuklarının benzer hi-
kayeleri.  Türkiye’den gelip başarılı 
çalışmalarıyla Almanya’da kendilerini 
kabul ettirebilmeleri, sıklıkla tartışılan 
göç konusu açısından da önemli. Göçün 
etkileri, insan yaşantılarına yansımaları; 
üzerine çok şey söylenebilecek, farklı 
bir yazının konusu elbette; ancak Türeci 
ve Şahin çifti açısından ve aşı çalışma-
ları üzerinden değerlendirirsek belki de 
dünyanın seyrini değiştirecek bir şey. 

Salgını bitirecek olanın buruna sürülen 
tereyağı, bol bol tüketilecek pekmez ya 
da zeytin yaprağı çayı olmadığını bilen; 
aklın ve bilimin ışığında yapılacak ça-
lışmalarla insanlığa hizmet etmeyi ken-
dine görev edinen; çağın gereklerine 
uygun, sağlıklı bir eğitim sistemi ile ye-
tiştirilen ve elverişli koşullar sağlandı-
ğında olumlu gelişmelere imza atabilen 
bilim insanlarının daha da çoğaldığını, 
ülkemizde de böyle çalışmaların oldu-
ğunu görebilmek ümidiyle… 

Özlem Türeci, 1967 yılında Almanya’da 
doğmuş. İstanbul’dan Almanya’ya 
göçen bir ailenin kızı ve bir Katolik 
hastanesinde cerrah olan babasından 
dolayı hastanede hasta bakıcılık ya-
pan rahibelerden etkilenerek çok kül-
türlü bir ortamda büyüyen, kendisini 
‘Prusyalı Türk’ olarak tanımlayan biri. 
Lisans eğitimini Saarland Üniversite-
sinde tamamlamış. Mainz Üniversitesi 
Hastanesi’nde modifiye edilmiş genetik 
kodlarla bağışıklık sistemini kansere 
karşı mücadele ettirmeyi hedefleyen ça-
lışmalar yapmış. Kanser İmmünoterapi 
Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev 
yapan Türeci, Mainz Johannes Guten-
berg Üniversitesinde ders de veriyor 
ve Almanya’nın Mainz şehrindeki Bi-
reyselleştirilmiş Bağışıklık Müdahalesi 
Takımı’nın (Ci3) da kurucularından. 

Uğur Şahin ise 1965 yılında İskende-
run’da doğmuş. Dört yaşındayken aile-
si Almanya’ya göçmüş. Babası bir ara-
ba fabrikasında işçiymiş ve ilkokuldan 
sonra genelde göçmen işçi çocukları 
hauptschule’ye (bir nevi meslek lisesi) 
gittiği için öğretmeni tarafından oraya 
yönlendirilmiş; ancak Alman komşula-
rının yardımıyla gymnasium’a geçmesi 
ile birlikte doktor olma hayallerine daha 
da yaklaşmış. Köln Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde tıp eğitimi almış; 1990’ların 
başında önce Köln Üniversitesinin lö-
semi bölümünde, ardından sekiz yıl 
Saarland Üniversitesinde iç hastalıkları 
ile hematoloji-onkoloji doktoru olarak 
çalışmış. Yüksek verimli immünolojik 
yöntemler ve biyoenformatik yaklaşım-
lar kullanarak kanser hedefi keşfinde 
öncü olan Şahin, yeni kanser biyobelir-
teçlerini ve hedeflenen tedavi platform-
larını kapsayan 70’ten fazla bağımsız 

patent başvurusuna sahip ve çalışmala-
rında sık sık immünolog olan eşi Türeci 
ile iş birliği yapıyor. 

Türeci ve Şahin çifti, insan vücudunun 
kendi antijenini üretmesini sağlamak 
için mRNA adı verilen genetik materya-
li kullanarak bireyselleştirilmiş kanser 
immünoterapisi tedavi yöntemleri ge-
liştirmeye başlamış. Ekipleriyle birlikte 
özellikle her hastanın kanser mutasyon 
profiline göre uyarlanmış mRNA bazlı 
aşıların geliştirilmesine öncülük eden 
çiftin şirketleri de korona virüs aşısı ge-
liştirmeye yoğunlaşarak başarılı oldu. 

Bu iki kıymetli bilim insanının başa-
rılarında Almanya’da eğitim almış ol-
malarının, kariyerlerine orada devam 
etmelerinin etkisi yadsınamaz. Türki-
ye’deki eğitim sistemiyle ilgili var olan 
sıkıntılar, yaptıkları bilimsel çalışma-
larla takdir görmek yerine görmezden 
gelinenler, TÜBİTAK tarafından yok sa-
yılan projeler gibi pek çok durumu göz 
önünde bulundurduğumuzda ve bun-
lara Türkiye’deki kadına yönelik yakla-
şımı eklediğimizde; içerisinde bulunu-
lan koşulların çok fazla şeyi etkilediğini 
bir kez daha görmüş oluyoruz. 

Bilimsel açıdan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgından kurtulma bakı-
mından çok önemli olan bu çalışmaya, 
aslında sosyolojik ve ekonomik açılar-
dan da bakmak gerek. Türkiye asıllı 

özgür bilim

Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulmuş olan şirketin 
yaptığı çalışmalar sonrası geliştirilen aşı; hiçbir başarının bir anda 

ortaya çıkmadığının, tesadüf olmadığının bir göstergesi. 
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kültür sanat

Pandemi süreci, evlerde geçirilen zaman 

içerisinde kültür sanatla olan ilişkimizi biraz daha 

perçinleştirirken bir taraftan da sanattan uzak 

kalmamıza neden oldu. Hayatı normalleştirmeye 

çalışsak da hâlâ kalabalık mekanlara girme konusunda 

endişeliyiz. Bir süre daha tiyatrodan, sinemadan, 

müzikten uzak kalmamız olağan. Ama biz kendimizi 

güvenceye alırken, sanat emekçilerinin hali ne olacak? 

Aralık ayında Çin’de çıkan covid-19 ile birlikte hayatlarımız tah-
min ettiğimizden çok daha fazla değişti. Mart ayında Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından hastalığın pandemi ilan edilmesi ile 

birlikte birçok kesim, kendisini esnek-uzaktan çalışma içerisinde buldu. 
Henüz covid-19’un bu kadar uzun süreceğinin farkında olmadan, evde 
vakit geçirmeyi özleyen çalışanlar olarak izleyemediğimiz dizileri, film-
leri izlemek için bu dönemi bir fırsat olarak gördük. Dijital platforma-
lara yüklenen tiyatro oyunları, ilk gösterim filmler-diziler derken hayat 
koşturması içerisinde küçük bir dinlenme molası gibi gördüğümüz ilk 
dönem ne yazık ki hem bizler için hem de bu sektörlerdeki emekçiler 
için umduğumuz gibi olmadı. 

Kültür sanatın birleştirici ve insan psikolojisine iyi gelen gücü, bu dö-
nemde biraz daha yakından anlaşıldı. Evlere kapandığımız günlerde 

Bir Darbe de Pandemi Bahanesi ile Vuruldu

Sanat İçinde Sanatsızlık
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işsizlik maaşından yararlanamadı. Yani 
pandemi, sektördeki güvencesiz çalış-
tırılma gerçeğini bir kez daha ortaya çı-
karmış oldu.    

Pandemi dolayısıyla açıklanan tedbir-
lerde sanat emekçilerine dair bir şey yer 
almazken özellikle devletten destek ala-
mayan özel tiyatrolar, yandaş olmadığı 
sürece normal zamanda dahi zor konser 
verirken pandemi döneminde Cumhur-

programı yapan mekanlar kapandı.  Ge-
nelgenin öncesinde pek çok tiyatro ekibi, 
kendi kararlarıyla oyunlarını erteleme 
kararı almış, çoğu konser ileri tarihlere 

ertelenmişti zaten. “Evde kal” çağ-
rısına uymak zorunda kalan sanat 

emekçilerini, sıkıntılı günler karşı-
ladı. Mesleklerini icra edemeyen 

bir sürü insan için geçim sıkın-
tıları ile birlikte pandemi, daha 
da çekilmez bir hale geldi. 

Özel tiyatrolarda çalışanlar, 
seslendirme sanatçıları, 
müzisyenler gibi pek 
çok insan “serbest 

meslek” mensubu gibi 
görülerek işverenleri 
tarafından sigorta-
lanmadıkları için 
kısa çalışma öde-
neğinden ya da 

çevrim içi yayın yapanlar, oyunlarını 
bir ücret beklemeksizin yayına açanlar, 
mesafelere rağmen birlikte söylenen 
şarkılar-türküler, ücretsiz ve halka açık 
çevrim içi eğitimler, sanal müzeler tam 
olarak ne olduğunu anlayamadığımız o 
ilk günlerde hepimize bir nebze de 
olsa iyi geldi. 

Ancak süre uzadıkça ve geçim 
kaygısı her şeyin önüne geçmeye 
başladığında işin farklı bir rengi 
ortaya çıktı. Evde ge-
çirilen süreçle birlikte 
geçim kaynaklarını 
da kaybeden emek-
çiler; sosyal devlet ilkesi gereğince zor 
günler geçireceklerini düşünmediler 
elbette, düşünmemeleri gerekirdi zira; 
fakat açıklanan paketlerde hangi sektör 
olduğu fark etmeksizin emekçi kesime 
hitap eden pek fazla içerik olmadığın-
dan sanat emekçileri için daha da zor 
günler başlamış oldu. 

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Genel-
ge ile birlikte tiyatro, sinema salonları 
kapandı; konserler ertelendi, müzik 

Evlerde geçirilen zaman, 
kültür sanatla olan ilişkimizi 

biraz daha perçinlerken bir 
taraftan da sanattan uzak 

kalmamıza neden oldu. Hayatı 
normalleştirmeye çalışsak da 

halen tedirginiz, hâlâ kalabalık 
mekanlara girme konusunda 

endişeliyiz. 
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nelip televizyon ekranlarına bakmaya 
devam edecek ve kültür yozlaşmasını 
doğuran, ekranda bizlere dayatılan bir-
biriyle benzer içerikte olan programları 
izleyecek. 

Ekonomik sıkıntısı olmayanlar için de 
ekrandan bir etkinliği takip etmenin aynı 
hazzı vermediği daha anlaşılır olacak. 
Kültürel aktivitelerin bir sosyalleşme 
vasıtası olduğunu da düşündüğümüz-
de bir tiyatro oyununu ya da bir konse-
ri olağan hali ile izlemenin/dinlemenin 
aslında ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha anlaşılmış olacak ve büyük ihti-
malle çevrim içi etkinliklerin beklenenin 
altında seyirci sayısına ulaşmasında bu 
durum da ayrı bir etken olarak karşımı-
za çıkacak. 

Sözün kısası ekonomi, her şeyi olduğu 
gibi kültür-sanatı da derinden etkileme-
ye devam ediyor. Pandemi ile birlikte ya-
şanan ekonomik dar boğaz, izleyicilerle 
sanat arasına mecburi bir mesafe koyar-
ken sanat emekçilerini de fazlasıyla zor-
luyor. Sanat emekçilerinin görmezden 
gelinmediği günlerin temennisi ve sağ-
lıklı günlerde izlediğimiz etkinliklerin 
özlemi ile umarız kültür sanatın birleşti-
rici ve iyileştirici gücü, bu zor günleri de 
daha kolay atlatmamıza yardımcı olur.

çalışanlar oldu. Kanalların daha çok iz-
lenip daha çok reklam alma arzuları, en 
çok reyting getiren yerli dizilerin yeni-
den çekimlere başlamasına hatta yeni di-
zilerin hız kesmeden pastadan pay alma 
yarışlarına dönüştü. Televizyon dünya-
sının sadece dizilerle sınırlı olmayan rey-
ting sevdası, gündüz kuşağı diye tabir 
edilen programların da yeniden ekran-
lara dönmesine vesile oldu. Stüdyoda 
seyircili bir şekilde yayınlanan, misafir 
ağırlama konseptleri olan programların 
maske-sosyal mesafe kuralına ne kadar 
uyduğu da ayrı bir soru işareti olarak 
akıllara takıldı. 

Pandemi süreci, evlerde geçirilen zaman 
içerisinde kültür sanatla olan ilişkimizi 
biraz daha perçinleştirirken bir taraf-
tan da sanattan uzak kalmamıza neden 
oldu. Hayatı normalleştirmeye çalışsak 
da halen tedirginiz, hâlâ kalabalık me-
kanlara girme konusunda endişeliyiz; o 
yüzden de bir süre daha tiyatrodan, si-
nemadan, müzikten uzak kalmamız ola-
ğan. Yine en az riski alarak evlerimizden 
takip edebildiğimiz kadarıyla sanatın 
içerisinde olmaya çalışacağız; ama biz 
kendimizi güvenceye alırken bu durum, 
sanat emekçilerinin daha da zor günler 
geçirmesine neden olacak. Çevrim içi 
düzenlenecek, ücretli etkinlikler sayesin-
de emekçilerin sıkıntıları biraz hafifleye-
bilir tabii ki; ancak ekonomik sıkıntılar 
her kesim için had safhaya ulaşmışken 
herhangi bir sanatsal etkinliğe bütçe 
ayırmak çoğumuz için kolay olmayacak. 
Sanatın “üst tabakaya has olma” algısı 
belki de bu dönemde kendini daha çok 
hissettirecek. Evlerden çoğu şeye ulaşa-
bilme rahatlığı ve kolaylığı, herkes için 
eşit şartlar anlamına gelmediğinden 
birçok insan yine en masrafsız olana yö-

başkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri 
listesinde yer alamayanlar, kapitalizm 
dayatması ile devam eden dizi setlerin-
de covid-19’a yakalananlar; sürecin kimi 
insanlar için daha da zor olduğunu bir 
kez daha gösterdi. 

Bizler de fırsat bulduğumuz her vakitte 
izleyemediğimiz, kaçırdığımız filmleri, 
tiyatro oyunlarını ekrandan izlemeye 
çalışırken bir süre sonra bir tiyatro oyu-
nunu sahnede izlemenin, bir konseri 
canlı takip etmenin aslında ne kadar da 
kıymetli şeyler olduğunu ve sanatın ne 
kadar emek isteyen bir şey olduğunu 
fark ettik.

Yeni normalleşme ile birlikte “Evde kal” 
çağrıları, yerini “Dışarı çık ve tüketen 
toplum ol.” mesajına bırakırken etkin-
lik salonlarının, mekanlarının pande-
mi tedbirlerine uygun hale getirilmesi, 
sosyal mesafe gereğince izleyici sayısı-
nın düşürülmesi gibi etkenler de sanat 
emekçileri için bir başka zorluk olarak 
karşımıza çıktı. Virüsle mücadelede gece 
on ikiden sonra müzik programlarının 
durması gibi absürt tedbirler getirilir-
ken, tiyatrolara destek açıklamalarından 
birçok tiyatro ekibi muaf bırakılırken 
birçok sanat emekçisi işini yapamaz hale 
geldi. Destekten faydalanabilmek için 
vergi ve sigorta borcu olmamasının şart 
koşulması; zaten zor günler geçiren ve 
borçlarla baş etmeye çalışan tiyatroların 
kapsam dışında bırakılmasına neden 
oldu. Belki de “Biz zaten herkese destek 
olmak istemiyorduk, bu da bahanemiz 
oldu.” demenin kibarcasıydı öne sürü-
len şartlar. 

Sektörde işine -nispeten daha rahat- de-
vam edebilenler belki de dizi setlerinde 

kültür sanat

Cumhurbaşkanlığı Konserleri 
listesinde yer alamayanlar, dizi 
setlerinde covid’e yakalananlar; 
sürecin kimi insanlar için daha 
da zor olduğunu bir kez daha 
gösterdi. 
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“Sanatçı tarafını seçmelidir. 

Özgürlük için, köleliğe karşı 

savaşmayı seçmelidir. Ben 

seçimimi yaptım. Başka bir 

alternatifim yoktu.”

Sanatı Pranga, Dostluğu Mesafe Engelleyemez 

Kartal Kanatlı Kanarya: Paul Robeson 

Harita Bülteni

yen “Onurlu Aile” belgesini alır. Sade-
ce okul hayatında değil aynı zamanda 
sporda büyük bir yeteneği vardır ve 
okul takımına girer. Sonraki yıllarda 
hukuk fakültesini bitirerek baroya kay-
dolan ilk siyahi avukat olur. Bu süreçte 
renginden dolayı sürekli saldırıya uğ-
rayan Robeson, siyahi haklarını savun-
maya daha da önem verir ve kendinin 
ifade etmenin daha rahat olduğunu dü-
şündüğü tiyatroya ağırlık vererek avu-
katlığı bırakır. Müzikal koroya girerek 
kendi müzik grubunu kurar.

Sanata olan yeteneği ve sevgisi onu bir-
çok alana evirir. Pek çok filmde rol alıp 
Shakespeare’in Othello’sunda oynayan 
ilk siyahi oyuncu olur. Bu süreç boyun-
ca ABD’deki aşırı ırkçı grup olan Ku 
Klux Klan’tan sürekli tehdit alır. 1931 
yılında Londra’ya yerleşerek sinema 
filmlerine daha da ağırlık verir. Bura-
da İngiliz sosyalistleri ile yakınlaşması 
sonucunda dönemin en başarılı yönet-
menlerinden olan Sovyet Sergei Eisens-
tein’in daveti üzerine Sovyetlere gider 
ve ideolojik alt yapısını burada tamam-
lar.  Sovyetleri şöyle tanımlar Robeson: 
“Burada hayatımda ilk defa bir zenci 
değil insan olarak görülüyorum.” 

Bir diğer dönüm noktası ise 1939 yılı 
İspanya İç Savaşı’dır, Robeson için. Ab-
raham Lincoln Tugayı’nın önderlerin-
den olur; çünkü orada fark etmiştir ki 
yüzlerini bile görmedikleri İspanya işçi 
ve köylüleri için savaş düzeninde yürü-
yen, her ulustan karmakarışık bir sürü 

insan Enternasyonal’i bir ağızdan 
söyleyerek faşizme geçit yok der. 

Savaş bitip İngiltere’ye döndü-
ğünde bundan 8 yıl önce kendi-

ne saygıda herhangi bir kusur 

Neden bir insan ten renginden 
dolayı öteki olur, ayrıştırılır? 
Bunun cevabını; inci dişli zen-

ci kardeşimiz Paul Robeson yaşadıkla-
rı ile, tutumu ile, kavgası ile, hayatı ile 
bizlere verir: Vahşi kapitalizm, insanlı-
ğa yine utanç kaynağı bir tarih bırakır, 
bu sefer bu utancın kaynağı renklerin-
den dolayı ayrıma uğrayan siyahilerin 
yaşamıdır. Siyahiler, büyük gemilere 
bindirilerek ABD’de, Avrupa’da ticari 
bir meta gibi yıllar boyunca kullanılır. 
Siyahiler geniş toprakları işlemek, de-
miryolu yapımı vb. en ağır işlerde yıllar 
boyu çalıştırılır. Kara Afrika’nın, yeryü-

zünün ilk topraklarının kadim çocuk-
larına yapılan işkenceler ve zulüm; 

yüz binlerce kişinin ölümüne, ka-
lanların da köle olmasına sebep 
olur.

Robeson da böyle bir ailenin 
çocuğu olarak doğar. Babası 
kölelerin çalıştığı tarlalardan 
kaçar ve bir kilisede kendisine 
ve ailesine özgür bir yaşam 
kurar. Yoklukla geçen öm-
ründe ilkokulda bile ırkçılık 
ile karşılaşır. Her ezilen gibi 
kendini topluma kabul ettir-
menin yolu, onun için hayatı 
boyunca başarılı olmaktır, 
ABD tarihinde o zamana 
kadar hiç kimseye verilme-
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kültür sanat

etmeyen Lordlar Kamarası ve İngiltere 
Kraliyet ailesi artık Robeson’un yüzü-
ne bile bakmaz. Dünyada faşizm hızla 
yükselirken İngiliz üst sınıfları Hitler, 
Musollini, Franko’dan artık hiç yakın-
maz, başka bir korku bu devletleri sarar: 
Komünizm korkusu. O sırada dünyada 
daha da önemli bir anlaşma bulunmak-
tadır: “Anti-Komintern Park”. Bu yakın-
mamanın sebebi bu anlaşmadır ve de bu 
iki diktatör, dünyayı komünizm belasın-
dan kurtaracaktır. Robeson, Londra’da 
bir konuşma yapar: “Her sanatçı, her 
bilim insanı bugün nerede durduğuna 
karar vermelidir. Başka seçenek yoktur. 
Golem Dağı’nın tepesinde durarak ça-
tışmaların tepesinde kalmak mümkün 
değildir. Tarafsız gözlemciler yoktur. 
Faşistler belli ülkelerde ırkçı ve milliyet-
çi düşünceler yardımı ile insanlığın en 
büyük edebi mirasını yerle bir ederek 
sanatçıya, bilim insanına, yazara mey-
dan okumaktadır. Her yer savaş alanı-
dır. Cephe gerisi yoktur artık. Sanatçı ya 
esaret ya da özgürlük için savaşmalıdır.” 

Artık Robeson farklı bir sanat anlayışı 
içine girer, bütün ABD’yi gezerek tiyat-
rosunu ve müziğini işçi sınıfı için var 
eder. Artık bir işçi ve siyahi hakları ön-
deridir ve de FBI’ın da amansız takibin-
dedir. 1949 yılında vereceği bir konser 
sırasında gizli servisin yapmış olduğu 
propaganda da Robeson bir Sovyetçi-
dir ve ABD düşmanı olarak ilan edilir. 
Halk konseri yuhalanır ve taşlanır. 

Bu konser olayı, bütün dünyada yankı 
bulur. Bu çınlama okyanusların ötesin-
de, binlerce kilometre uzakta, Anado-
lu’da bir cezaevinde yatan bir şairi de 
derinden etkiler. 

Nazım Hikmet bu olaya kayıtsız kala-
maz ve Robeson’a birçoğumuzun oku-
duğu; ama içeriğini bilmediği o güzel 
şiir yazar: 
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Bu şiirin üzerine Robeson, Nazım’ın 
serbest kalması için dünya çapında bir 
kampanya başlatır, Nazım ise düşünce-
leri yüzünden uzun yıllar hapistedir ve 
bu hapis hayatının son bulması için aç-
lık grevine başlar. Serbest kalması için 
Türkiye’den açlık grevine destek olan 
şairler olduğu gibi kilometrelerce öte-
den Robeson da bir kampanya ile deste-
ğini verir, sanatın dayanışması ve hak-
sızlıklara karşı duran sesi bir kez daha 
duyulur ve Nazım’ın Japon Balıkçısı ile 
beraber toplam 4 tane şiirini besteler. 

1952’de uluslararası Stalin ödülünü 
alır ve ardından da Nazım Hikmet ile 
Uluslararası Barış Konseyi Ödülü’nü 
paylaşır. ABD Komünist Partisi üyesi 
olduğunu belirttiğinde yurt dışına çıkı-
şı yasaklanır, o da Özgürlük adında bir 
gazete çıkartmaya başlar. Ardından ya-
sağın kalkması ile Sovyetler’de ve Avust-
ralya’da Aborjinler için konserler verir 
ve 23 Ocak 1976 yılında hayata veda 
eder. Ölümünden sonra bile ABD ana 
akım medyasında yasakları devam eder. 

Robeson; bir sinemacı, bir ses sanatçısı, 
bir sporcu, bir gazeteci ve de her şeyden 
önemlisi sınıfının insanıydı. Robeson 
ayrımların din, dil, ırktan ziyade 
sınıfsal bir temele oturduğunu 
biliyordu. Mahkemelerde sa-
dece siyahi haklarından 
değil beyaz yoksul iş-
çilerden bahsetmiş, 
başka kıtaya gi-

dip yerli halkların hakları için şarkılar 
söylemiş, cadı kazanının kaynadığı za-
manlar da emekçilerin yanında olmuştu. 

Bugün ABD’de siyahi saldırılarda, ırktan 
çok daha büyük bir sorun ekseni bulun-
maktadır, o da kendini her zaman yeni-
leyen ve giderek vahşileşen kapitalizm. 
Robeson’dan Floyd’a güzel gülümseme-
lere inci dişli kardeşlerimiz.

“ Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson 
İnci dişli, zenci kardeşim 
Kartal kanatlı kanaryam 
Türkülerimizi söyletmiyorlar bize. ”
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duyurular
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Duyuruların tam metinlerine 
yandaki karekodları kullanarak 

erişebilirsiniz:

	 Güncellenmesi	 sırasında	 Odamı-
zın	da	önemli	katkılar	sunduğu	ve	mesle-
ğimiz	açısından	oldukça	önemli	olan	yeni	
Büyük	 Ölçekli	 Harita	 ve	 Harita	 Bilgileri	
Üretim	 Yönetmeliği’nde	 (BÖHHBÜY);	
başta	teknolojideki	gelişmeler	sonucunda	
ortaya	çıkan	yeni	ölçme	sistem	ve	teknik-
leri,	TUSAGA-Aktif	sisteminin	kullanımı,	
GNSS	 ağlarının	 oluşturulması,	 sayısal	
hava	kameralarının	kullanımı	olmak	üze-
re	 jeodezik	 ve	 fotogrametrik	 çalışmalar	
konusunda	 önemli	 değişiklikler	 yer	 al-
maktadır.	Büyük	Ölçekli	Harita	ve	Harita	
Bilgileri	 Üretim	 Yönetmeliği	 Açıklama-
lı-Örneklemeli	 (Güncel	 Baskı)	 Kitabını;	
Genel	Merkezimizden,	Şubelerimizden	ve	
Temsilciliklerimizden	temin	edebilirsiniz.

	 T.C.	Milli	Savunma	Bakanlığı	Ha-
rita	 Genel	 Müdürlüğü	 Teknik	 Hizmet-
ler	 Başkanlığının	 Odamıza	 gönderdiği	
yazıyla;	 Büyük	 Ölçekli	 Harita	 ve	 Harita	
Bilgileri	 Üretim	 Yönetmeliği	 gereğince	
ülke	 temel	 jeodezik	ağlarının	yaşatılması	
için	 çalışmalar	 yapmanın	 ve	 kullanıcıla-
ra	güncel	bilgiler	sunmanın	Harita	Genel	
Müdürlüğünün	yetki	ve	sorumluluğunda	
olduğu,	uydu	teknikleri	kullanılarak	tesis	
edilmiş	Türkiye`nin	ilk	üç	boyutlu	jeode-
zik	referans	ağı	olan	Türkiye	Ulusal	Temel	
GNSS	Ağı`nın	(TUTGA)	koordinat	ve	hız-
larının	 güncellenmesi	 çalışmalarının	 ise	
sürekli	bir	faaliyet	olarak	devam	ettiği,	bu	
kapsamda	1992	yılından	günümüze	kadar	
toplanan	GNSS	verilerinin	güncel	model	
ve	analiz	stratejileri	kullanılarak	yeniden	
hesaplanan	 TUTGA`nın	 güncel	 koordi-
nat	 ve	 hızlarının	 TUREF	 (ITRF-96	 Epok	
2005.0)	 datumunda	 kullanıcıların	 hizme-
tine	Harita	Genel	Müdürlüğü	 tarafından	
sunulduğu	Odamıza	iletilmiştir.	

	 T.C.	 Milli	 Savunma	 Bakanlığı	 Ha-
rita	 Genel	 Müdürlüğü	 Teknik	 Hizmetler	
Başkanlığının	Odamıza	gönderdiği	yazıyla;	
Harita	Genel	Müdürlüğünün	koordinatör-
lüğünde	 MTA	 Genel	 Müdürlüğü,	 TPAO,	
TÜBİTAK	 Marmara	 Araştırma	 Merkezi	
Başkanlığı	 ve	 TÜBİTAK	 Ulusal	 Metroloji	
Enstitüsü	Müdürlüğü	 işbirliğinde	 yürütü-
len,	T.C.	Cumhurbaşkanlığı	Strateji	ve	Bütçe	
Başkanlığı	destekli	“Türkiye	Yükseklik	Sis-
teminin	Modernizasyonu	ve	Gravite	Altya-
pısının	İyileştirilmesi”	projesinin	2016-2019	
dönemine	ait	veri	toplama	ve	değerlendir-
me	çalışmalarının	başarıyla	 tamamlandığı,	
söz	konusu	proje	kapsamında	Türkiye	Jeoi-
di-2019’un	(TG-19)	hesaplanarak	resmi	ola-
rak	kullanıma	sunulduğu,	Bakanlıklararası	
Harita	 İşlerini	 Koordinasyon	 ve	 Planlama	
Kurulu	 Yönetmelikler	 Komisyonu	 tarafın-
dan	Büyük	Ölçekli	Harita	ve	Harita	Bilgileri	
Üretim	Yönetmeliği’nde	(BÖHHBÜY)	Tür-
kiye	Jeodinin	doğrudan	kullanımına	yöne-
lik	mevzuat	değişikliği	tamamlanana	kadar	
TG-19`un	yürürlükteki	BÖHHBÜY’e	uygun	
olarak	kullanılacağı	Odamıza	iletilmiştir.
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Fırsat eşitsizliği yalnızca 

yükseköğretimle sınırlı değil 

ne yazık ki; eğitimle ilgili 

yaşanan sıkıntıların geri 

dönüşleri uzun vadede etkisini 

gösterecek ve bu etkilerin 

olumlu olacağını iddia 

etmek de çok zor. Eğitimin, 

sağlığın; eşit ve ücretsiz olması 

taleplerimizin bu süreçte 

bir kez daha ne kadar haklı 

olduğu anlaşılmış oldu.

linmemesi denilebilir. Alınan bu ka-
rarı yumuşatacak bir ortam sağlamak 
amacıyla “Gençlerle Video Konferans 
Buluşması” adı altında sosyal medyada 
canlı yayın yapan Cumhurbaşkanı ise 
kararın en sert geri dönütünü Z kuşa-
ğından aldı. Yüz binlerce öğrenci “Sana 
oy moy yok.” yazarak yayını protesto 
etti. Ancak yetkililer tepki haline gelen 
bu sağlık talebini karşılamak yerine çö-
zümü önce yayını yorum yapmaya ka-
patmakta, daha sonra da sosyal medya 
düzenlemesi adı altında kısıtlamalar 
getirmekte buldu.

Tüm bu amatörlükleri bir kenara bıra-
kırsak profesyonelce kurgulanmış bir 
zamanlamayla öğrenci, cebindeki son 
kuruşa kadar soyuldu. Önce 3 hafta 
diyerek bir kaos içinde evlerine dönen 
öğrenciler, dönemi uzaktan kapattılar. 
Ancak yaz okulunun ve daha sonra 
2020-2021 güz eğitiminin yüz yüze mi 

Pandemide Öğrenci Olmak

Taleplerimizde Haklılığımız İspatlandı

Tüm Dünya’yı etkisi altında bıra-
kan covid-19 salgınından ülke-
miz de payını misliyle aldı. Peki 

mevcut Türkiye şartlarında öğrenci ol-
mak yeterince zorken pandemi koşulla-
rında öğrenci olarak yaşamak nasıl? 

Uzaktan eğitim diye adlandırılan yeni 
sistemde öğrencilerin teknolojiye erişi-
mi eşit değil. Bunun yanı sıra oluşturu-
lan sistemlerin altyapısı da bir o kadar 
yetersiz. Bu durumu daha geçtiğimiz 
günlerde EBA’da (Eğitim-Bilişim Ağı) 
yaşanan altyapı problemi ve Milli Eği-
tim Bakanı’nın konuya ilişkin yaptığı 
“Bu bizim için olumlu haber, talep yo-
ğun.” şeklindeki açıklamasına bakarak 
dahi anlayabiliriz.

Salgının henüz erken safhalarında üni-
versite sınavının erkene alınmasına 
ve milyonlarca öğrencinin bir araya 
getirilmesine ise ne yapılacağının bi-
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geleceğin sesi

yoksa uzaktan eğitimle mi olacağıyla 
alakalı duyurular son ana kadar bek-
letildi. Doğal olarak öğrenci aylarca 
oturmadığı evine/yurduna binlerce lira 
dökmeye devam etti/ediyor. Zaten hâ-
lihazırda şehirlerin en büyük gelir kay-
naklarından biri olan öğrenci, bir bilin-
meyenin içinde kaybolup gitti. 

Bilgisayara veya akıllı telefona erişimi ol-
mayan, bunlara erişebilse dahi interneti 
bulunmayan öğrencilere YÖK tarafın-
dan sunulan alternatif çözüm, kayıtların 
dondurulması oldu. Öğrencilerin bunla-
rın tamamına erişip internet altyapısının 
zayıflığından dersleri veya sınavları ka-
çırması ise işin ayrı bir boyutu.

TMMOB EMO İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulunun 57 farklı üniversiteden 525 
öğrenci ile yaptığı anketin sonucu, duru-
mun ne denli büyük sorunlar içerdiğini 
gösteriyor. Bu ankete göre; şahsi bilgi-
sayarı olmayan öğrencinin %11, akıllı 
telefonunda yeterli donanıma sahip ol-
mayan öğrencinin %13, şahsi bilgisayarı 
olmayıp akıllı telefonu yeterli donanıma 
sahip olmayan öğrencinin ise %9 olduğu 
bilgisi edinilmiş. Yani her 10 öğrenciden 
3’ünün yeterli teknolojiye sahip olma-
dığı ve erişim problemi yaşadığı görül-
müş. Öte yandan aynı ankette internet 
erişiminde ise %14 mobil veri ile erişim, 
%16 internete erişimi kısıtlı olan ve sü-
rekli mobil internet paketi alamayan 
öğrenci olduğu görülmüş. Yine her 10 

öğrenciden 3’ünün telekomünikasyon 
problemi yaşadığı sonucu ortaya çıkmış.

Fırsat eşitsizliği yalnızca yükseköğre-
timle sınırlı değil ne yazık ki; ilkokul-
dan yükseköğretime kadar her safhada 
eğitimle ilgili yaşanan sıkıntıların geri 
dönüşleri uzun vadede etkisini göstere-
cek ve bu etkilerin olumlu olacağını id-
dia etmek de çok zor. Eğitimin, sağlığın; 
eşit ve ücretsiz olması taleplerimizin 
bu süreçte bir kez daha ne kadar haklı 
olduğu anlaşılmış oldu; fakat bırakın 
ücretsiz olmasını, imkânı olmayanın ne 
eğitim ne de sağlıktan faydalanabildiği 
ve yöneticiler tarafından bu durumun 
önem arz etmediği açıkça görüldü.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (ders-
lerine ve sınavlarına erişim imkânı bu-
lanlar) derslerini yüksek notlarla verdi. 
Ancak bu notların gerçek bir kıstas ol-
madığı açık. Hangi dersin verildiğine 
bile emin olmadan alınan notlardı bun-
lar. Eğitimin yüz yüze yapılırken bile 
kalitesi bir hayli düşükken uzaktan 
eğitimde, arkasını doldurmanın güç 
olduğu teorik bilgilerle yetinildi. 
Bu dönemin, normal dönemde ye-
terince kalifiye mezun veremeyen 
üniversitelerden bu sürecin sonun-
da mezun olanlara yansıması gözle 
görülür olacak.

Eğitimde 2000’li yılların başında 
başlayan ve giderek hızlanan çürüme, 

pandemi dolayısıyla pik yaptı. Öğren-
ciyi müşteri olarak gören hükümet, 
salgında tüm toplumu kendi vereceği 
mücadele ile baş başa bırakan politika-
lar izleyerek öğrencilerin ve toplumun 
büyük çoğunluğu olan emekçilerin sağ-
lığını hiçe saydı. Elbette bu salgın da 
diğer toplumsal hadiseler gibi sınıfsal 
bir olgu. Kapitalizmin ekonomik çöküş 
ve beraberinde gelen sermaye baskısı 
arasında sıkışıp kaldığı bir dönem. Bur-
juvazinin yoğun baskıları altında alınan 
kararlar; zaten yetersiz olan hukuku, 
eğitimi, ekonomiyi ve elbette sağlığı 
yerle bir etti. 

HKMO Öğrenci Birliği olarak aydın 
sorumluluğumuz ve toplumcu mühen-
dislik ruhu ile mücadele geleneğimizin 
bir gereği olarak toplumumuzun deza-
vantajlı tüm kesimleri ile dayanışıyor 
ve inanıyoruz ki bugünleri de el ele ge-
ride bırakacağız.
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Siz Bir de İnternet Sitemize Bakın 

Sayfalara Sığdıramadık

Geride bıraktığımız dönemde o kadar çok çalışmamız olmuş ki 

Bültene sığdırabilmek için bunların çoğundan hiç söz edemedik. 

Edebildiklerimizi de oldukça kısaltmak zorunda kaldık.

Çok çalıştık; ama anlatmaya sayfa sınırımız izin vermiyor. Bu 

nedenle sizlerden ricamız web sayfamızı sıklıkla ziyaret etmeniz.

Harita Bülteni
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ÜÜlkemizde maalesef çokça kul-
lanılan bir deyiş vardır: “Çok 
çalışan çok sorun yaşar.” Biz 

HKMO Ankara Şubesi olarak buna pek 
aldırış etmeyiz. Başta üyelerimiz olmak 
üzere toplumuza daha faydalı olmak 
için elimizden gelenin sınırlarını sürekli 
zorlamayı kendimize şiar ediniriz; ama 
bu sefer öyle olmadı. Geride bıraktığımız 
dönemde o kadar çok çalışmamız olmuş 
ki Bültene sığdırabilmek için bunların 
çoğundan hiç söz edemedik. Edebildik-
lerimizi de oldukça kısaltmak zorunda 
kaldık. Çok çalıştık; ama anlatmaya say-
fa sınırımız izin vermiyor. Bu nedenle 
sizlerden ricamız web sayfamızı sıklıkla 
ziyaret etmeniz. Bu sayede sizler için yü-
rüttüğümüz eğitimlerden toplantılara, 
basın açıklamalarından haberlere kadar 
pek çok faaliyetten haberdar olabilir ve 

HKMO Ankara Şubesi

Youtube kanalımız üzerinden çevrim 
içi eğitim, panel vb. bütün çalışmaları-
mızın videolarına kolaylıkla ulaşabile-
ceksiniz.

Yayınlarımızı kaçırmamak ve geliş-
melerden anında haberdar olmak için 
“HKMO Ankara” youtube kanalına 
abone olmayı unutmayın !

Eğitimler

Özellikle pandemi koşullarında uzak-
tan eğitimlerin altyapısını oluşturarak 
üyelerimize ücretsiz olarak meslek içi 
eğitimlerimizi vermeye devam ediyo-
ruz.
• 26 Eylül 2020 tarihinde “Çevrimiçi  
Praticad Eğitimi” , 
• 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde  “Glo-
bal Mapper Eğitimi “, 

faydalanabilirsiniz. Gelin, geçen dönem-
lerde yaptığımız çalışmaların özetinin 
de özetine birlikte göz atalım: 

HKMOCAST Yayınları

HKMO Ankara Şubesi olarak yaptığı-
mız çalışmaları siz değerli üyelerimize 
en hızlı ve kolay şekilde ulaştırabilmek 
amacı ile aktif bir şekilde kullandığımız 
sosyal medya ağlarına kısa zaman önce 
spotifyı da eklemiştik.

Spotify kanalımızda; 
• DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çer-
kezoğlu ve Av. Sevinç Hocaoğulları ile 
röportajlar gerçekleştirdik. 
• “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” adlı 
podcast yayınımızda HKMO Ankara 
Şubesi avukatlarından Sevinç Hocao-
ğulları’nı konuk ederek İstanbul Söz-

leşmesi’nin amacını konuştuk. 

Yayınlarımızı kaçırmamak ve geliş-
melerden anında haberdar olmak 
için HKMO_Ankara spotify kanalı-
na abone olmayı unutmayın!

“HKMO Ankara”                           
Youtube Kanalı

HKMO Ankara Şubesi olarak yap-
tığımız çalışmaları siz değerli üyele-

rimize en hızlı ve kolay şekilde ulaş-
tırabilmek amacı ile aktif bir şekilde 
kullandığımız sosyal medya ağlarına 
bir yenisi eklendi. “HKMO Ankara” 
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• 12 Nisan 2020 tarihinde “ Agisoft Eği-
timi “, zoom programı üzerinden çev-
rim içi olarak düzenlendi.

Toplantılar                                               
Online Paneller

• Ankara Şubesi Ücretli Çalışan Mü-
hendisler Komisyonu; zorlu iş şartla-
rında çalışan üyelerimiz ile dayanışma 
amacıyla Şubemiz bünyesinde bu ko-
misyonun oluşturulması ve yapılması 

gereken çalışmaların başlaması için ilk 
toplantısını 05.04.2020 tarihinde online 
ortamda gerçekleştirdi.

• Ankara Şubesi İşsiz Mühendisler 
Komisyonu; iş arama süreçlerinde olan 
üyelerimiz ile dayanışma amacıyla Şu-
bemiz bünyesinde bir platformun oluş-
turulması yönünde çalışmaların baş-
laması için 02.04.2020 tarihinde online 
ortamda toplandı.

• 19 Nisan 2020 tarihinde Şube Sekreteri-
miz Özgür Yanıt Kaya moderatörlüğün-
de, BirGün Gazetesi Ekonomi Editörü 
Ozan Gündoğdu’nun katılımı ile “Co-
vid-19’un Derinleştirdiği Ekonomik Kri-
zin Beyaz Yakalılara Etkileri” konu başlığı 
altında çevrim içi panelimizi instagram 
sayfamız üzerinden gerçekleştirdik. 

• 9 Nisan 2020 tarihinde Şube Başka-
nımız Mert Özdağ moderatörlüğünde, 
HKMO Ankara Şube Avukatı Sayın 
Sercan Aran’ın katılımı ile “Covid-19 Vi-
rüsü Etkisi Altında Kalan Çalışma Yaşa-
mında Haklarımız Nelerdir?” konu başlı-
ğı altında çevrim içi panelimizi instagram 
sayfamız üzerinden gerçekleştirdik.

Kütüphanemiz Kütüphanenizdir

Üyelerimizin Şube bünyesinde bulunan 
yazılı kaynaklara ulaşabilmeleri adına 
kütüphanemizi düzenleyerek kullanı-
ma açtık. Kütüphanemizde bulunan 

Spotify Youtube Çalışma 
Yaşamında 

Haklarımız 
Kitapçığı

Covıd-19 
Virüsü Etkisi 

Altında
Kalan 

Çalışma 
Yaşamında 

Haklarımız 
Nelerdir?

İş İlanları

basılı kaynakların listesine internet say-
famızdan ulaşabilirsiniz.

``Çalışma Yaşamında 
Haklarımız`` Kitapçığı!

Çalışma yaşamında kar-
şılaştığımız bütün 
problemlerden kısa 
örnekler ve açıklama-
lar bulabileceğiniz ki-
tapçığımıza hem basılı 
olarak Şubemizden 
hem de internet site-
miz üzerinden ulaşabi-
lirsiniz.

İş İlanları Platformu

Telegram üzerinden oluş-
turduğumuz haberleşme 
kanalımızda hem işveren 
hem de iş arayan üyelerimizi 
buluşturuyoruz. Kanalımı-
za katılım için aşağıdaki 
linki kullanabilirsiniz. 

Covıd-19 Virüsü Etkisi 
Altında Kalan Çalışma 
Yaşamında Haklarımız 
Nelerdir?

Covid-19 etkisi altındaki ça-
lışma yaşamımızda sorular ve 
sorunlar dışında yaşadığınız 
durumlar ve merak ettiklerinize 
yandaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Başkan ......... : Mert Özdağ
II. Başkan .... : Dr. Ali Ulubay
Sekreter ....... : Özgür Yanıt Kaya
Sayman ....... : Gizem Gürlek Cangür
Üye .............. : Ali Zeki Gümüşler
Üye .............. : Osman Canpolat
Üye .............. : Bektaş Kaya
Y. Üye .......... : Duygu Karaca
Y. Üye .......... : Dilan Kırmızı
Y. Üye .......... : Seçkin Malkoç
Y. Üye .......... : Yasin Yaman 
Y. Üye .......... : Rumeysa Karataş
Y. Üye .......... : Erdem Acuner 
Y. Üye .......... : Çiğdem Yıldız Fırat 

14. Dönem
Yönetim Kurulu Kütüphanemizde bulunan basılı 

kaynakların listesine internet 

sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
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Uyarıyoruz Daha Büyük                           
Deprem Olacak Önlem Alınsın!

Kentsel Dönüşüm: Depreme dayanıklılı-
ğı yeterli seviyede olmayan binalar, bir an 
önce Devlet tarafından tespit edilmelidir. 
Bu binaların, rant ekseninden uzak bir 
şekilde üst ölçekli planlara uygun olarak 
dönüşümü sağlanmalı ya da depreme da-
yanıklı hale getirilmelidir. Bu süre zarfın-
da sosyal devlet olmanın gerekliliği olan 
“Barınma Hakkı” tüm yurttaşlarımıza 
ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

İmar Affı: İmar affı kapsamına alınan bi-
naların DASK kapsamına dahil edilme-
diğini ve depreme dayanıklılık raporu 
sunulmadığını bir kere daha hatırlatmak 
gerekir. İmar affı gibi bilim ve teknikten 
uzak politikalar derhal terk edilmeli, 
imar durumuna aykırı binaların kayıt 
altına alınmasıyla yasal bir kılıfa uydu-
rulmaya çalışılması yerine bu binaların 
kaçak katları derhal yıkılmalıdır.

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi altyapıları 
derhal geliştirilmeli; acil durumlarda ilk 
ihtiyaç duyulacak sağlık, itfaiye ve ara-
ma kurtarma ekiplerinin merkezlerine 
anlık verilerin iletilmesi sağlanmalıdır. 
Bu ekiplere açık ve kullanılabilir yolla-
rın aktarılması, hayat kurtarıcı düzeyde 
olacaktır. Aynı zamanda halkın kulla-
nabileceği mobil uygulamalarla dep-
rem toplanma alanları, gıda ve diğer ih-
tiyaçlara olan ulaşım; akıllı sistemlerle 
anlık olarak hizmete sunulmalıdır.

Deprem Toplanma Alanları: Deprem 
sırasında vatandaşların güvenli bir bi-
çimde kullanabileceği deprem toplan-
ma alanları, sayıca arttırılmalı; çeşitli 
yollarla imara açılan deprem toplanma 
alanları üzerindeki yapılar ve bu yapı-
ların yakınlarında yer alan ve alanın 

sağlıklı kullanımını engelleyecek yük-
seklikteki binalar yıkılmalıdır. Toplan-
ma alanlarına giden yollar yine olası 
yıkımlarla kapanmayacak genişlikte ve 
düzende yapılmalıdır.

Deprem Vergileri: 17 Ağustos 1999 
depreminin ardından, depremin sonu-
cunda oluşan kayıpların ve hasarların 
giderilmesi amacıyla bir defaya mah-
sus alınmak için çıkartılan ve 21 yıldır 
alınmaya devam eden “Özel İletişim 
Vergisi”nden elde edilen bütçe, daha 
önce yayımladığımız önlemlerin uygu-
lanması için harcanmalıdır.

Çadır Kent: Depremin ardından oluş-
turulacak çadır-prefabrik yaşam alan-
larının temiz su, elektrik ve kanalizas-
yon gibi altyapı çalışmaları ivedilikle 
tamamlanmalı, yeterli sayıda konteyner 
hazır bulundurulmalıdır.

Bilimsel Çalışmalar: Yer bilimleri ala-
nında çalışma yapan tüm kurum ve ku-
ruluşların bütçesi arttırılmalı, herkesin 
bu alanda çağın bilgi, birikim ve tekno-
lojisine ulaşması sağlanmalıdır.

Meslek Odalarına Danışmak: Siyasi 
iktidar; deprem ile ilgili çalışmalarına 
başta TMMOB olmak üzere konunun 
uzmanı ilgili meslek kuruluşlarını da-
hil etmeli ve bu kuruluşların uyarılarını 
dikkate almalıdır.

Hazine Parselleri Satışa Çıkıyor!

3 Eylül 2020 tarih ve 31233 sayılı Resmî 
Gazete’de ilan edildiği üzere Ankara 
iline bağlı Çankaya, Yenimahalle, Altın-
dağ, Keçiören, Sincan ilçelerinde bulu-
nan ve mülkiyetlerinin 20 adedi Maliye 
Hazinesine, 1 adedi ise Ankara Büyükşe-
hir Belediyesine ait olan toplam 21 adet 
taşınmazın satılacağı duyurulmuştur.

ABB, 06.08.2020 tarih ve 31205 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan ilan ile 
belediyeye ait taşınmazlardan Yenima-
halle, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde 

olmak üzere toplam 26.232,00 metre-
kare yüz ölçümüne sahip, muhammen 
bedeli 98.757.800 TL, plan amacı ticaret, 
konut, fuar ve turizm alanı olan 4 taşın-
mazı 20.08.2020 tarihinde ihale edeceği-
ni duyurmuştur. 

ABB, 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı 
Resmi Gazete’de ve ABB web sitesinde 
10.07.2020 tarihli ihale ilanı ile mülki-
yeti Maliye Hazinesine, satış yetkisi 
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 
taşınmazlardan Yenimahalle, Sincan, 
Keçiören ve Altındağ ilçelerinde olmak 
üzere toplam 332.958,5 metrekare yüz 
ölçümüne sahip, muhammen bedeli 
71.912.116 TL, plan amacı ticari rekreas-
yon alanı, kentsel çalışma alanı, konut 
alanı, küçük sanayi alanı, fuar alanı vs. 
olan 25 taşınmazı  23.07.2020 tarihinde 
ihale edeceğini duyurmuştur. 

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün 
talimatıyla Belediyeler Bankası adıyla 
kurulan ve 1944 yılında “İller Bankası” 
olarak isim değişikliğine giden kuru-
mun en temel kuruluş amacı imar ve 
kentlerin inşasının halkın refah düzeyi-
ne uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. 
Fakat ne yazık ki bu amaçla kurulmuş 
olan İller Bankası; Ankara, İstanbul, 
Samsun ve Van illerinde bulunan top-
lam 22 adet taşınmazı 17 Temmuz 2020 
günü açık arttırma usulü ile satılığa çı-
karacağını duyurmuştur. 

15 Haziran 2020 tarih ve 31156 sayılı 
Resmi Gazete’de Ankara Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Da-
iresi Başkanlığı tarafından Çankaya 
ilçesi 28983/1 ada parselde konut alanı 
niteliğinde, Etimesgut ilçesi 16828/2 ada 
parselde özel sağlık tesis alanı niteliğin-
de, Keçiören ilçesi 91811/1 ada parselde 
kentsel servis alanı niteliğinde, Çubuk 
ilçesi 963/2 ada parselde kentsel servis 
alanı niteliğinde toplam yüz ölçümü 
70.597,95 metrekare ve tahmini bedeli 
43.915.000,00 TL (kırk üç milyon dokuz 
yüz on beş bin türk lirası) olan taşın-
mazlar satışa çıkarılmıştır. 

14 Ocak 2020 tarihinde Belediye Meclisi 
tarafından oy çokluğu ile alınan kararın 
ardından, 28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 
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1 Mayıs’ta
Alanlardaydık

sayılı Resmî Gazete’de mülkiyeti Eski-
şehir Büyükşehir Belediyesine ait olan 
Merkez Işıklar Mahallesi, 1121 ada, 231 
parselde kayıtlı ticaret alanının üzerin-
deki taşınmazla birlikte satışa çıkarıla-
cağı ilan edilmiştir.

Daha önceki çalışmalarımızda da belirt-
tiğimiz üzere ülkemizin içinde bulun-
duğu, ciddi boyutlara ulaşan ekonomik 
kriz artık kontrolden çıkmış bulunmak-
tadır. Yönetilemeyen ekonomilerin çıkış 
noktaları, mülkiyeti hangi kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olursa olsun teme-
linde halkın sahip olduğu ve kamusal 
alanları sağlıklı şekilde planlayarak hal-
ka hizmet amaçlı kullanılması gereken 
parselleri satmak olamaz. Günü kurtar-
mak amaçlı yapılan bütün uygulamalar 
uzun vadede yine halkın sırtına yükle-
nen yeni krizleri beraberinde getirecek-
tir. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak halkın ta-
şınmazlarının adım adım takipçisi ola-
cağımızı bir kere daha belirtiriz. Halkın 
parselleri satılık değildir!

Adnan Kahveci ‘Park’ı

Yenimahalle ilçesi, Kent Koop Mahalle-
si, 64390 ada 1 parsel civarında bulunan 
33.580 metrekarelik, mülkiyeti Yenima-
halle Belediyesine ait Adnan Kahveci 
Parkı’nın yap-işlet-devret modeli ile 
özelleştirilmesi düşünüldüğünden mu-
hammen bedeli 1.260.000 TL olan parkın 
15 yıllığına açık teklif usulü arttırma ile 
kiraya verileceği duyurulmuştur.  Anka-
ralıların uğrak piknik alanlarından olan 
Adnan Kahveci Parkı, proje kapsamında 
500 m²’si düğün salonu, 320 m²’si mar-

ket, 80 m²’si idari bina, 90 m²’si ticari 
alan (kafeterya), 17 m²’si gözleme evi ol-
mak üzere yeniden düzenlenecektir.

Millet Bahçeleri Projesi           
Kentleri Talan Aracıdır

İktidarın 2019 yerel seçimlerinde en 
büyük vaatlerinden olan millet bahçe-
lerinin, diğer projeler gibi kentlerimizi 
büyük risk altına sokan, kamu hizme-
tini değil sermaye yandaşlarına rantı 
amaçlayan bir proje olduğu, el altından 
yapılan ihaleler ve usulsüz inşaatlarla 
sık sık gündeme gelmiştir. Halkımızın 
evlerde kalması gereken bu süreç fırsat 
bilinerek inşaat çalışmalarına hızla de-
vam edilmektedir. Ankaramızda yerel 
seçimler öncesi Mamak Üreğil Millet 
Bahçesi’nin açılması ile başlayan süreç 
bugün yeni millet bahçesi planlamaları 
ve inşaatları ile devam etmektedir. 

“Covid-19 Bahane Değil Virüstür, 
Şiddet Meşrulaştırılamaz”

Ülkemizi ve dünyamızı son dönem-
lerde etkisi altına alan covid-19 virüsü 
hızla yayılarak pandemi haline gelmiş, 
yaşam alanlarımızı ele geçirmiştir. Bu 
süreçte bilim insanlarının tavsiye ettiği 
izole yaşam ve evde kalma çağrısı, co-
vid-19 virüsünden korunmak için etkili 

bir yöntem olsa da ne yazık ki kadınla-
rın ve çocukların şiddetten korunmasını 
sağlayamamış, hatta etkisini artırmıştır. 

Sermayeye Koruma,                                              
Halka Dua ve Kolonya

Dünya’da pandemi ilan edilen covid-19 
virüs salgını; sosyal ve ekonomik açıdan 
bütün hayatımızı etkisi altına almaya 
devam ederken halk sağlığı konusun-
da sadece ulusal değil uluslararası dü-
zeyde de çalışmalar devam etmektedir. 
Tüm Dünya’da çeşitli organizasyonlar-
la devletler kendi vatandaşlarının hem 
günlük ihtiyaçlarını karşılamakta hem 
de var olan sosyo-ekonomik durumla-
rını kaybetmemeleri adına geleceğe dö-
nük geniş çaplı önlemler almaktadırlar.

Çin’de başlayan bu salgın, aylar boyun-
ca Dünya’yı ve ülkemizi yavaş yavaş 
etkisi altına alırken yeterince tedbir 
alınmayarak virüsün ülkemizdeki yı-
kımlarının her alanda artmasının önüne 
geçilememiştir.

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

Pandemi Şartlarında

Etkinliklerin Hızı Kesilmedi

Zoom Webinar, Youtube ve            
Instagram Etkinlikleri

“hkmoistanbul” @Youtube;

17.05.2020 tarihinde Mekansal Bilişim 
İnisiyatifi ile Şubemiz tarafından İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Güney ve 
Prof. Dr. Necla Uluğtekin ile “Mekânsal 
Zekâ ve Kartografya” başlıklı buluştay,  

22.05.2020 tarihinde Mekânsal Bilişim 
İnisiyatifi ile Şubemiz tarafından İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Güney, 
Prof. Dr. Derya Maktav ve Prof. Dr. 
Ayşe Filiz Sunar ile “Mekânsal Zekâ ve 
Uzaktan Algılama” başlıklı buluştay,

Covid-19 salgını nedeniyle ortak mekân kullanımı ve bir arada 

etkinlik yapmak mümkün olmadığından Şubemiz tarafından online 

olarak gerçekleştirilen etkinliklerimiz, “hkmoistanbul” adlı Youtube 

kanalımız ve zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.

104100Harita Bülten
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05.06.2020 tarihinde Mekânsal Bilişim 
İnisiyatifi Youtube kanalı üzerinden 
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kü-
çükaras ile “Mekânsal Zeka ve Bilişim 
Sektörü” başlıklı buluştay,

27.09.2007 tarihinde gerekli iş güvenli-
ği önlemlerinin alınmaması nedeniyle 
boru taşıyan vinç bomunun kopması 
sonucunda meydana gelen bir “iş cina-
yeti” ile aramızdan ayrılan meslektaşı-
mız Gülseren Yurttaş anısına “Pandemi 
Sürecinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 
etkinliği gerçekleştirildi.

Zoom platformu üzerinden;
HKMO İstanbul Akademi eğitimleri 
kapsamında;

11.06.2020 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisi Turgay Gültekin ile “Tapu 
Mevzuatı ve Tapu Sicilinin Okunması”,

18.06.2020 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisi Alişir Özperçin ile “Kadast-
ro Haritalarının Güncellenmesi”, 

25.06.2020 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisi/Hukukçu, Şube Başkanımız 
Mehmet Hışır ile “Kamulaştırmasız El 
Atmanın Teknik ve Hukuki Boyutu”,

30.09.2020 tarihinde “LİKas 8_Lider 
Kadastro, Güncelleme ve Sayısallaştır-
ma Yazılımı”,

10-11-17-18 Ekim 2020 tarihlerinde “Py-
thon Eğitimi ve Harita/Geomatik Mü-
hendisliği Uygulamaları”, 

15.10.2020 tarihinde “Harita Mühen-
disliği Uygulamalarında 3D Lazer Ta-
rama”,   

26.10.2020 tarihinde “Hidrografik Ölç-
meler” etkinlikleri gerçekleştirildi. 

instagram üzerinden yapılan canlı ya-
yın sohbetleri;

04.04.2020 tarihinde covid-19 salgını 
boyunca ücretli çalışan, SHKMMB ve 
LİHKAB sahibi meslektaşlarımızın kar-
şılaştıkları sorunlar ile salgının çalışma 
hayatına etkileri ve haklarımızın değer-
lendirildiği, Şube Sekreterimiz Melih 
Şükrü Aysezen’in moderatörlüğünde 
yürütülen canlı yayında Şube Başkanı-
mız Mehmet Hışır salgın döneminde 
bizlerin karşı karşıya olduğu, merak 
edilen sorulara cevap verdi.  

11.04.2020 tarihinde Mekânsal Bilişim 
İnisiyatifi Başkanı/İTÜ Geomatik Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Özgür Doğru ve Mekânsal 
Bilişim İnisiyatifi Başkan Yardımcısı/
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney’in ka-
tılımı ile “Covid-19 Salgını ve Mekânsal 
Bilgi Sektörü” konulu söyleşi, 

18.04.2020 tarihinde Yöntem Akademi- 
OSGB Genel Müdürü ve İş Güvenliği 
Uzmanı olan üyemiz Tan Menlikli’nin 
katılımı ile “İşletmelerde Alınması Ge-
reken Covıd-19 Önlemleri ve İşçi Sağlı-
ğı ve Güvenliği” konulu söyleşi, 

25.04.2020 tarihinde Psikolog/Psikote-
rapist Gülhan Tatlıcı ve Psikolog/Psiko-
terapist Seval Yarış Bakır’ın katılımı ile 
“Pandemi Günlükleri: Yaşama Tutun-
mak” konulu söyleşi, 

02.05.2020 tarihinde Evrensel Gazetesi 
ekonomi editörü ve yazarı olan Bülent 
Falakoğlu ile “Covit-19 Salgınının Dün-
ya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” ko-
nulu söyleşi, 

09.05.2020 tarihinde İTÜ Geomatik Mü-
hendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rah-
mi Nurhan Çelik ve Doç. Dr. M. Tevfik 
Özlüdemir’in katılımlarıyla İstanbul 
Depremini Beklerken; Covid-19 ile Mü-
cadele Deneyimleri ‘Harita ve Harita 
Bilgilerinin Etkin Kullanımı’ söyleşisi, 

16.05.2020 tarihinde TMMOB 40. Dö-
nem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı gö-
revini yapmış olan Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyesi Nail Güler ve TMMOB 
21-22-23. Dönemler Genel Sekreter Yar-
dımcılığı görevini yapmış olan Şubemiz 
Üyesi Mustafa Erdemli’nin katılımıyla 

Başkan ......... : Mehmet Hışır                     
II. Başkan .... : Elif Müge Tülü Boy                    
Sekreter ....... : Melih Şükrü Aysezen                  
Sayman ....... : Yaşar Belen                                  
Üye .............. :  Mustafa Gürsoy                           
Üye .............. : Sinem Yavuz   
Üye .............. : Hüseyin Mercan 
Y. Üye .......... : S. Kadir Kürhan
Y. Üye .......... : Ayşegül Kılıcaslan
Y. Üye .......... : Babacan Yildiz
Y. Üye .......... : M. Yılmaz Eroğlu
Y. Üye .......... : Deniz Baş
Y. Üye .......... : Erdoğan Cengiz
Y. Üye .......... : Nail Güler

26. Dönem
Yönetim Kurulu

104101Harita Bülten* Şube haberleri 15 Mart - 15 Eylül tarihleri aralığını içermektedir.
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“Geçmişten Günümüze TMMOB ve De-
mokrasi Mücadelesi” söyleşisi,  

30.05.2020 tarihinde Şubemiz Yöne-
tim Kurulu Başkanı-Hukukçu Mehmet 
Hışır ile Şubemiz 24. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda bilirkişi 
olan Alişir Özperçin’in katılımıyla “Adli 
ve İdari Yargı Bilirkişiliğinde Harita ve 
Kadastro Mühendisliği” söyleşisi, 

06.06.2020 tarihinde HKMO İstanbul 
Şubesi 22-23. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Odamız 45. ve 46. Dönem 
Onur Kurulu Üyeliği yapmış Mehmet 
Yıldırım ile TMMOB 35. Dönem Yö-
netim Kurulu II. Başkanlığı, 36. ve 37. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği göre-
vini yapmış olan Şubemiz Üyesi Celal 
Beşiktepe’nin katılımıyla “Geçmişten 
Günümüze TMMOB’nin Mücadele Ge-
leneği” söyleşisi, 

13.06.2020 tarihinde Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdoğan Cengiz ile raylı 
sistemler altyapı-üstyapı inşaatlarında 

ve uluslararası firmaların şantiyelerin-
de harita mühendisliği yapmış olan 
üyemiz A. Uğur Çalışkan’ın katılımıy-
la “Mesleğimizin Görünmeyen Yüzü: 
Şantiyeler” söyleşisi, 

17.09.2020 tarihinde online İSKİ Atıksu, 
Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşa-
at Şantiye Gezisi, 

01.10.2020 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisi/Değerleme Uzmanı Baba-
can Yildiz’in yürütücülüğünde ve Ha-
rita ve Kadastro Mühendisi/Değerleme 
Uzmanı Ümit Yıldız’ın katılımıyla “Ka-
musal Amaçlı Taşınmaz Değerleme Ça-
lışmaları” söyleşisi gerçekleştirildi. 

Ziyaretler

19.06.2020 tarihinde Şube Başkanımız 
Mehmet Hışır, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Erdoğan Cengiz, Esenyurt Temsilcimiz 
Mehmet Yıldırım, Genel Kurul Dele-
gemiz Ateş Aktaş; Esenyurt Belediyesi 
Teknik Başkan Yardımcılığına atanan 

Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. 

24.07.2020 tarihinde Sancaktepe, Sultan-
beyli’de bulunan SHKMMB sahibi üye-
lerimizle bir araya geldik. Bölgede yaşa-
nan başta mesleki faaliyet denetimi, tapu 
ve kadastro müdürlüklerinin Ataşehir’e 
taşınması, online denetim gibi konular-
da yaşanan sorunlar üzerine Sultanbeyli 
ve Sancaktepe Temsilcimizin de bulun-
duğu bir toplantı gerçekleştirdik. 

Toplantılar

02.05.2020 tarihinde Temsilciler Top-
lantısını online olarak gerçekleştirdik. 
Sektörümüzün ve meslektaşlarımızın 
salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve 
çözüm önerilerini tartıştık.  

18.05.2020 tarihinde Şubemizin 26. Dö-
nem I. Danışma Kurulu Toplantısını 
online olarak yaptık. Şubemiz tarafın-
dan gerçekleştirilen etkinlikler, uzaktan 
eğitim çalışmaları vb. konular hakkında 
bilgilendirmelerde bulunduk.

Kıdem Tazminatı Taslağına Dair 
Görüşümüz Evrensel Gazetesinde 

Kıdem tazminatının fona devredilmek 
istenmesine yönelik kanun çalışmaları 
hakkında TMMOB’ye bağlı bazı şube 
başkanlarıyla birlikte Şube Başkanımız 
Mehmet Hışır’ın açıklaması 1 Temmuz 
2020 tarihinde Evrensel Gazetesinde 
yayınlandı.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri 
Hakkında Yönetmelik Üzerine 
Teknik ve Hukuki İnceleme 
Raporu Oluşturuldu

İmar Kanunu ve 18. Madde Uygula-
ma Yönetmeliği’nde yapılan kapsamlı 
değişiklerin yürürlüğe girmesinin ar-
dından Şubemizce konu hakkında bir 
çalışma grubu oluşturuldu ve çalışma 
grubunun görüş ve önerileri Yönetim 
Kurulumuzca değerlendirilerek “Ara-
zi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 
Yönetmelik Üzerine Teknik ve Hukuki 
İnceleme Raporu” hazırlandı. Raporun 
tam metnine bu sayfadaki Qr Code üze-
rinden ulaşabilirsiniz.104102Harita Bülten * Şube haberleri 15 Mart - 15 Eylül tarihleri aralığını içermektedir.

Platform

WEBINARWEBINAR

17/1/2021 - 16.00

Güncellenen "Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeliği" Semineri

Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Doç. Dr. Mustafa Tev�k Özlüdemir
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İzmir Depremi İçin Dayanışma

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 
iletilecek yardımlarla ilgili TMMOB İz-
mir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
çalışma yürütülmektedir. 

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meyda-
na gelen deprem sonrası TMMOB İzmir 
Depremi İlk Gözlem Raporu kamuoyu 
ile paylaşıldı. Ön Rapor, 2 Kasım 2020 
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve beraberinde-
ki heyetin katılımıyla İzmir’de kamuo-
yu ile paylaşıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve Oda Yönetim Ku-
rulu başkan ve üyelerinin katılımı ile 
oluşturulan heyet, 1 Kasım 2020 tari-
hinde İzmir’e giderek inceleme ve zi-
yaretlere başladı. Heyet, çalışmalarına 
2 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen ve 
ön raporun paylaşıldığı basın toplantı-
sı ile devam etti. 

TMMOB Hasar Tespit                
Haritası Oluşturuldu

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından yerinde yapılan inceleme ça-

HKMO İzmir Şubesi

Tüm Uyarılarımıza Rağmen
Alınmayan Tedbirler Neticesinde

YIKILDIK!!!
Başta HKMO’nun tüm bileşenleri olmak üzere birçok sivil toplum 

örgütü ve konuyla ilgili tüm akademisyenler gibi HKMO İzmir 

Şubesi olarak bizler de olası bir depreme yeterince hazırlıklı 

olmadığımızı defalarca dile getirdik. Konunun yetkililerince kulak 

arkası edilen bütün bu uyarılar ve alınmayan önlemler neticesinde 

30 Ekim tarihinde yıkıldık! Halkımızın acısını paylaşıyoruz.

kurallara uygun olarak yerine getirile-
bilmesi amacı ile toplumcu mühendis 
algısıyla mesleki faaliyet denetimini 
yaygınlaştırmak, dolayısıyla meslek-
taşlarımızı koruyarak kentlerimize, 
doğamıza, çevremize ve mesleğimi-
ze sahip çıkarak sadece Odamızın ve 
meslek disiplinimizin değil yerel yöne-
timlerin de yararını gözeten teknik iş 
birliğini büyütmeye devam ediyoruz. 
Bu kapsamda Odamız ve Efeler Bele-
diye Başkanlığı arasında da Mesleki 
Faaliyet Denetimi Protokolü imzalan-
dı. Bu hassasiyeti gösteren diğer bele-
diyelerimiz ile protokol çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Youtube & Instagram Etkinlikleri

17.04.2020 tarihinde Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı ve aynı zamanda Odamız 
CBS Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert’in katılımı ile “CBS, Açık Veri 
ve Günümüz Dünyasında Mesleğimiz” 
konulu söyleşi,

lışmaları ile oluşturulan hasar tespit hari-
taları hazırlandı. Tespit ve güncelleme ça-
lışmaları TMMOB İzmir İKK Bileşenleri 
ile Yer Çizenler’in katkılarıyla hazırlandı. 

31 Ekim 2020 tarihinde hasarlı binaları 
haritalamak için Yer Çizenler ile birlikte 
Şubemizde atölye düzenlendi. 

Ayrıca AFAD’ın web sitesinden aldığı-
mız tablolar, konum verisine çevrilerek 
İzmir Deprem Toplanma Alanları Hari-
tası oluşturuldu. 

CADBİM ile Protokol

Gelişen teknolojiyle birlikte mesleğimi-
zi ilgilendiren alt grup mesleki faaliyet 
süreçlerinde, meslektaşlarımıza fayda 
sağlamak amacıyla Udemy portalı tara-
fından oluşturulan farklı başlıklardaki 
ücretsiz eğitimleri CADBİM’le yaptığı-
mız görüşmeler sonucu protokolle ta-
mamlamış bulunmaktayız.

Efeler Belediyesi ile Protokol

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaş-
ma faaliyetleri için gerekli harita ve 
kadastro mühendislik hizmetlerinin 
bilimsel, teknik esaslara ve mesleki 
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35şubelerimizden  /  izmir

06.05.2020 tarihinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube 
Müdürü Ahmet Ata Temiz’in katılımı 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kap-
samında “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlı-
ğı” konu başlıklı söyleşi, 

03.06.2020 tarihinde Bora Yavuz’un ka-
tılımı ile “Arkeolojik Belgelemede Nok-
ta Bulutları ve 3 Boyutlu Modellerin 
Kullanılması” konulu söyleşi, 

09.06.2020 tarihinde Av. Volkan Ça-
kır’ın katılımı ile “İş Hukuku ve Co-
vid-19 Pandemi Süreci” konulu söyleşi, 

24.07.2020 tarihinde Arzu Sezer’in ka-
tılımı ile “İmar Uygulamaları ve Gün-
cel Mevzuat Değerlendirmesi” konulu 
söyleşi,

09.09.2020 tarihinde M. Emre Yıldı-
rım’ın katılımı ile “Coğrafi Bilgi Sis-
temlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazı-
lım ve Açık Veri Kullanımı” konulu 
eğitim yapıldı. 

NETPRO İLE YOL PROJESİ eğitimi 2. 
kısım olarak Youtube kanalımıza yüklendi.

Ziyaretler & Toplantılar

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Millet-
vekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi 
Mahir Polat, Şubemizi ziyaret etti. 

25.06.2020 tarihinde Karabağlar Beledi-
yesi Plan ve Proje Müdürü ve aynı za-
manda meslektaşımız Arzu Sezer’i ziya-
ret ederek mesleğimiz ile ilgili konuları 
görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. 

İzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürü 
olarak göreve başlayan Yusuf Meş-
hur’u, İzmir Tapu Kadastro Bölge Mü-
dür Yardımcısı olarak göreve başlayan 
Özgür Endoğru’yu ve İzmir Tapu Ka-
dastro Bölge Müdürlüğünde çalışan di-
ğer meslektaşlarımızı ziyaret ettik.

03.07.2020 tarihinde Konak, Karabağlar, 
Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ilçeleri Plan 
Proje Müdürü meslektaşlarımız ile bir-

likte Şubemizde toplantı gerçekleştirdik. 
Toplantıda; yeni çıkan yönetmeliklerle 
mesleğimizle ilgili üretilen projelerin uy-
gulamada birliğinin sağlanabilmesi ama-
cı ile standart tek tip hale gelebilmesi ve 
imar planı uygulamaları ile ilgili karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

Başkan ......... : Özhan Kaynarca
II. Başkan .... : Nazım Tanrıkulu
Sekreter ....... : Başar Özmen
Sayman ....... : Suzan Doğan
Üye .............. : Leyla Ayboğa
Üye .............. : Tuğba Yıldırım
Üye .............. : Sevin Uzer
Y. Üye .......... : Mehmet Görkem Sarı
Y. Üye .......... : H. Volkan Doğan
Y. Üye .......... : Ömer Alemdar 
Y. Üye .......... : Günhan Dağlı
Y. Üye .......... : Ahmet Yıldırım

17. Dönem
Yönetim Kurulu



Ziyaretler

• 14.02.2020 tarihinde 27. Dönem Ada-
na Milletvekilimiz Sayın Müzeyyen 
Şevkin, Odamızı ziyaret etti.

• 21.07.2020 tarihinde Yüreğir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendi-
si Mehmet Gildir’i makamında ziyaret 
ettik. Ziyaretimiz esnasında Karaisalı 
Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi 
Saadettin Aslan, İmar Md. Kaan Boz-
doğan, meslektaşlarımız Mehmet Püs-
küllüoğlu ve Muhittin Kılınç ile birlikte 
İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri 
gereğince yapılan uygulamalarda yaşa-
nan sıkıntılar ile 3194 sayılı İmar Kanu-
nu’nun Uygulama Yönetmeliği ve bu 
Yönetmelik’in getirmiş olduğu yenilik-
ler üzerine konuştuk. 

• Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Er-
dem’i ziyaret ettik. Ziyaretimize Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Gökhan Yantır ve 
meslektaşımız Jale Erdem de katıldı. Zi-
yarette gerekli mevzuatlar çerçevesin-
de harita ve kadastro mühendislerinin 
görev, yetki ve çalışma yöntemleri hak-
kında bilgi vererek bu uygulamaların 
yapılmaması durumunda karşılaşılacak 
olan durumlar hakkında bilgilendirme-
lerde bulunduk.

Harita Bülteni

Eğitimler

• 19.02.2020 tarihinde Mersin İl Tem-
silcilik Yürütme Kurulunca genç harita 
mühendisleri, kamuda çalışan meslek-
taşlarımız ve diğer meslektaşlarımızla 
Temsilcilik büromuzda toplantı yapa-
rak üyelerimizin tüm sorunlarını ve çö-
züm önerilerini konuştuk.

• Kadirli’de faaliyet gösteren serbest ha-
rita ve kadastro mühendislik büro ve 
şirketleri ile bir araya gelerek Kadirli İlçe 
Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerindeki 
mesleki uygulamalarımızla ilgili olarak 
toplantı yaptık. Meslektaşımız Belediye 
Başkan Yardımcısı Adil Keleş ve Belediye 
Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ı makamında 
ziyaret ederek hem mesleki hem de idari 
anlamda görüş alışverişinde bulunduk. 

• 23.07.2020 tarihinde Osmaniye ilinde 
bulunan meslektaşlarımızla toplantı 
gerçekleştirdik. Toplantıda genel ola-
rak Osmaniye ilinde meslektaşlarımızın 
yaşamış oldukları sıkıntılar üzerinde 
duruldu. Piyasa şartlarının olumsuz ol-
ması ve iş yoğunluğunun azalmasından 
kaynaklı olarak yapılan işlerde ciddi 
anlamda indirimler yapılmasının mes-
leğimize ve meslektaşlarımıza vermiş 
olduğu rahatsızlıklar dile getirildi.

HKMO Adana Şubesi
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Başkan ......... : Turan Yılmaz
II. Başkan .... : Ferhat Güvel
Sekreter ....... : İlyas Küçüktopana
Sayman ....... : Dilek Bozkurt
Üye .............. : Yaşar Tanrıverdi
Üye .............. : Cihan Kara
Üye .............. : Emre Gümüşoluk
Y. Üye .......... : Mahir Akçar
Y. Üye .......... : Didem Doğal
Y. Üye .......... : Sevinç Nazlı
Y. Üye .......... : Çetin Çetiner
Y. Üye .......... : Onur Yağcı
Y. Üye .......... : Aziz Bozbulut
Y. Üye .......... : Katife Toğac

14. Dönem
Yönetim Kurulu

 Toplantılar

• 15.05.2020 tarihinde 15. Dönem Ko-
misyonlarımızdan Genç Harita Mühen-
disleri Komisyonu, Şube hizmet bina-
mızda bir araya gelerek ilk toplantısını 
yaptı. 
• 11.07.2020 tarihinde 15. Dönem I.  
Danışma Kurulu Toplantısını gerçek-
leştirdik. Danışma Kurulunda röperli 
kroki uygulaması, kat mülkiyeti gibi 
uygulamaların Antalya il genelinde uy-
gulanması konusunda teknik detayları 
görüştük.
• Röperli kroki uygulaması ile ilgili 
HKMO Antalya Şubemizde üyelerimi-
ze bilgilendirme toplantısı düzenledik. 
Antalya İl Kadastro Müdürümüz Sayın 
Mahmut Gültekin, Kontrol Mühendis-
leri Sayın Özgür Erbaş ve Sayın Tansel 
Serin ile Kepez Belediyesi İmar Müdü-
rü Sayın Hatice Yıldırım ve müdürlük 
personellerine katılımları için teşekkür 
ederiz.
• Isparta ilinde bulunan meslektaşla-
rımız ile bir araya gelerek gerçekleştir-
diğimiz toplantıda, harita mühendislik 
faaliyetleri ile ilgili sorun ve çözüm öne-
rilerini konuştuk. 

AKHUMER ile İHA Protokolü

Şubemiz ile Akdeniz Üniversitesi Hava-
cılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(AKHUMER) arasında “İnsansız Hava 
Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası” ve-
rilmesi konusunda protokol imzalandı.

Gelen eğitim talepleri AKHUMER ta-
rafından yapılacak olan teorik ve simü-
lasyon içeren uygulamalı eğitimlerle 
karşılanarak İHA0 ve İHA1 ticari pilot 
sertifikaları verilecektir.

Özel LARA HAS                                  
Yabancı Dil Kursu’nda İndirim

Şubemiz ile Özel LARA HAS Yabancı 
Dil Kursu arasında 14.09.2020 tarihin-
de bir indirim protokolü imzalandı. 
İndirim protokolü bu tarihten itiba-
ren 1 yıl süre için geçerlidir. İndirim 
anlaşması gereğince üyelerimiz Özel 
LARA HAS Yabancı Dil Kurslarına 
%50’ye varan indirim ile kayıt yaptı-
rabileceklerdir.

Üyelerimiz ve 1. derece yakınları için 
indirimli fiyat listesi web sitemizde 
olup üyelerimizin üye kimlik kartının 
ibrazı belirtilen indirim oranlarının uy-
gulanması için geçerlidir.

şubelerimizden  /  adana / antalya

HKMO Antalya Şubesi
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Ziyaretler

• 14.09.2020 tarihinde LÖSEV (Lösemili 
Çocuklar Vakfı) Antalya İl Koordinatörü 
Ercan Karalar ile İl Koordinatör Yardım-
cısı Özlem Uğurel, Şubemizi ziyaret etti.
• Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal’ı ziyaret ettik. Yapılan görüşme-
de harita mühendislik uygulamalarının 
belediye faaliyetlerindeki önemine vur-
gu yapıldı. 
• Kepez Belediye Başkanı Hakan Tü-
tüncü ve Kepez Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürü üyemiz meslektaşı-
mız Fatih Kamalak’ı ziyaret ettik. 
• Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin`i 
makamında ziyaret ettik. Yapılan gö-
rüşmede harita mühendislik faaliyet-
lerinin belediye hizmetleri açısından 
önemini belirterek Çalkaya bölgesinin 
sağlıklı bir şekilde kentleşmesi için çö-
züm önerileri hakkında fikir alışverişin-
de bulunduk.
• Kaş İlçe Temsilcimiz Halis Şahan ve 
ilçede SHKMMB olarak faaliyete göste-
ren meslektaşımız Özgür Teke ile birlik-
te Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı 
makamında ziyaret ederek ilçenin geliş-
me ve planlama süreçleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk. 
• Demre Belediye Başkanı Sayın Okan 
Kocakaya’yı makamında ziyaret ettik.  

* Şube haberleri 15 Mart - 15 Eylül tarihleri aralığını içermektedir.
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• Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı’yı 
makamında ziyaret ettik. Görüşmede; 
her geçen yıl hızla göç alan ve nüfusu 
artan Antalyamızın kentleşmede geri 
kalmaması, kent estetiğinin sağlıklı bir 
şekilde teşekkül etmesi ve çarpık kent-
leşmenin önüne geçilmesi için üzeri-
mize düşen her konuda katkı koymaya 
hazır olduğumuzu belirttik. 

HKMO Bursa Şubesi
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Ziyaretler

• İMSİAD Başkanı Sayın Mustafa An-
dıç ve Yönetim Kurulu, Şubemizi ziya-
ret etti. Kentimizin ana sorunları olan 
kentsel dönüşüm ve yeni imara açılması 
gereken rezerv bölgeler ihtiyacı ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunduk.

• İznik Belediye Başkanı Kağan Meh-
met Usta’yı makamında ziyaret ettik. 
Meslektaşlarımızın sorunları üzerine 
fikir alışverişinde bulunduk.

• TKGM Bölge Müdürü Sayın Adnan 
Cevher ve 15. Dönem SHKMM Komis-
yonu BAOB’da bir araya geldi. Meslek-
taşlarımızın kadastro müdürlüklerinde 
karşılaştığı sorunlar görüşüldü. 

• Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem ve Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz’ı makamında ziyaret 
ettik. Ülkemizin, Bursamızın ve meslek-
taşlarımızın sorunları üzerine fikir alış-
verişinde bulunduk.

Toplantılar

• 08.08.2020 tarihinde 15. Dönem I. Da-
nışma Kurulu Toplantısını gerçekleş-
tirdik ve 15. Dönem etkinlik takvimi, 

online eğitim ve seminerler hakkında 
Danışma Kurulu üyelerimizle fikir alış-
verişinde bulunduk.

• 15. Dönem Eğitim ve Teknoloji Ko-
misyonu toplantısının ilki Şubemizde 
gerçekleştirildi. Toplantıda; gerçekleşti-
rilmesi planlanan mesleki eğitimler ve 
kişisel gelişim eğitimleri değerlendirildi.

Başkan ......... : Okan Hançer
II. Başkan .... : Serter Kocababa
Sekreter ....... : Emre Vural
Sayman ....... : Süleyman Hilmi Dal
Üye .............. : Cihangir Güç
Üye .............. : Nazım Ersan
Üye .............. : Duygugül Aksu
Y. Üye .......... : Sezin Kamalak
Y. Üye .......... : Hakan Sarı
Y. Üye .......... : Mehmet Doğan
Y. Üye .......... : Havva Selda Eser
Y. Üye .......... : Alper Özgür
Y. Üye .......... : Merve Altıntaş
Y. Üye .......... : Ümit Ertürk

15. Dönem
Yönetim Kurulu

Başkan ......... : Başar Bulut  
II. Başkan  ... : Cüneyt Taşkesen  
Sekreter  ...... : Bilgin Mutlu  
Sayman  ...... : Murat Aydın  
Üye  ............. : İbrahim Serhat Ayaz 
Üye  ............. : Rıdvan Tolga Işık  
Üye  ............. : Melek Kırbaş
Y. Üye .......... : Uğur Yıldız 
Y. Üye .......... : Fatih Kaya
Y. Üye .......... : Kübra Sağlam
Y. Üye .......... : Serkan Usta
Y. Üye .......... : Adnan Tunci 
Y. Üye .......... : Furkan Şemşek 
Y. Üye .......... : Gökhan Yıldız

15. Dönem
Yönetim Kurulu

şubelerimizden  /  antalya, bursa / diyarbakır
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Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 
Yerleşkesinin Diyanet İşleri 
Başkanlığına Tahsisi

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleş-
kesi, Maliye Bakanlığı tarafından bü-
yük bir cami külliyesi ve ticari mekânlar 
yaptırılmak üzere 01.10.2013 tarihin-
de Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis 
edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının 
04.10.2013 tarih ve 9812 sayılı yazısına 
istinaden, Yenişehir ilçesinde bulunan 
yerleşkenin 28.500 m² büyüklüğündeki 
alanı usulsüz bir şekilde ifraz edilerek 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yapılan yeni plan tadilatıyla ‘Dini Te-
sis Alanı’na dönüştürülmüştü. Bu plan 
12.11.2013 tarihinde resen onaylanmış-
tı. Alanın tahsisinden sonra belirli mer-
kezlerin icazetiyle çalışan Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
daha önce aldığı yanlış kararlara bir ye-
nisini daha ekleyip yerleşkedeki 11 adet 
tescilli yapının tescil şerhini kaldırarak 
yıkımlarının önünü açmıştı. Bugün gel-
diğimiz noktada mevcut Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulu-
nan yüzlerce ağaç kesilmiş, birçok tes-
cilli yapı yıkılmış, adeta doğa ve kültür 
katliamı gerçekleştirilerek mevcut alan 
yapılaşmaya açılmıştı.  Yerleşke konum 
itibariyle kent trafiğinin en yoğun oldu-

ğu yerleşim bölgesinde yer almaktadır. 
Tarihi Suriçi’nde onlarca cami olmasına 
rağmen Merkez Cami ile oluşturulan 
yoğunluk, yerleşkede yeni yapıların 
yapılması ile birlikte daha da artacak-
tır. Kentin nefes alan koridoru önünde 
açıkça bir ‘beton bariyer’ olarak planla-
nan proje, yapılması durumunda yarım 
yüzyıldan fazla ömre sahip yüzlerce 
ağacın da katledilmesi demektir.

Eğitimler

• 15.06.2020 tarihinde Danışmanlık 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yö-
netmeliği Eğitimi’ni, Kamu İhale Uz-
manı Osman Kılıç’ın katılımı ile zoom 
üzerinden gerçekleştirdik.

Ziyaretler

• Şube olarak DSİ 10. Bölge Müdürlü-
ğünde göreve başlayan, kamulaştırma 
başmühendisi olarak görevini icra et-
mekte olan ve 13. Dönem HKMO Di-
yarbakır Şube Saymanlığı yapan Sidar 
Baygeldi’yi ziyaret ettik.

Toplantılar

• DTSO’da bir araya gelen sivil toplum 
örgütü temsilcileri, TCDD 5. Bölge Mü-

Başkan ......... : V. Yılmaz Erdoğmuş
II. Başkan  ... : Berivan Batğı
Sekreter ....... : Berçim Aytek
Sayman ....... : Nuri Şahin Aldudak
Üye  ............. : Berfin Şıkgenç
Üye  ............. : Mehmet Cahit Sancar
Üye  ............. : Mehmet Gül
Y. Üye .......... : Ramazan Akkoç
Y. Üye .......... : Sedat Sever
Y. Üye .......... : Tuba Çiçek
Y. Üye .......... : Cihan İpek
Y. Üye .......... : Mesut Karakoyun
Y. Üye .......... : Agit Özdemir
Y. Üye .......... : Şoreş Demir

15. Dönem
Yönetim Kurulu

dürlüğünün kent içerisinde yapacağı 
ihata duvarı ve Karayolları Bölge Mü-
dürlüğünün kendi yerleşkesinde inşa 
edeceği lojmanlarla ilgili bilgilendirme 
toplantısına katıldı, TMMOB ve HKMO 
olarak görüşlerimizi bildirdik.

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



Toplantılar

• 15 Şubat 2020 tarihinde etkinlik sa-
hamızda faaliyetlerine devam eden 
serbest harita kadastro mühendislik 
müşavirlik firmalarımızın yetkilileri ile 
toplantı düzenledik. 

MFDU ve HKMOBİS üzerinden alınan 
TİP1-TİP2-TİP3 ve TİP4 sözleşmeler ko-
nusunda yeni uygulamalar hakkında 
bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, 
SHKMMB yetkililerinin sorunlarından 
bahsedildiği ve fikir alışverişinde bu-
lunduğu bir ortamda tamamlandı.

Ziyaretler

• 11.02.2020 tarihinde Şubemiz etkin-
lik sahasında faaliyetlerini sürdüren 
serbest harita ve kadastro mühendislik 
müşavirlik bürosu yetkilileri, 

• 20.02.2020 tarihinde Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge Komisyonu,

• 22.02.2020 tarihinde Şubemiz etkinlik 
sahasında faaliyetlerini sürdüren LİH-
KAB yetkilileri, 

• 26.02.2020 tarihinde Makina Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz 

Harita Bülteni
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Hakan Altun ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, 

• 29.02.2020 tarihinde Konya Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölü-
mü öğrencileri,

• 29.02.2020 tarihinde üyemiz Nurullah 
Osmanlı, 

• 06.03.2020 tarihinde Şubemiz etkinlik 
sahasında bulunan üyelerimiz, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi 
Daire Başkanı Cüneyd Durmuşcan Ge-
dik, Konya Necmettin Erbakan Üniver-
sitesinde görevli üyemiz Ömer Yurda-
kul ve Karatay LİHKAB yetkili üyemiz 
Cahit Taşpınar, 

• Konya Kadastro Müdürü Özel Kalemi 
Hüseyin Şalkacı,

• Konya Kadastro Müdürü Fatih Demir 
ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde 
görevli üyelerimiz,

• İLBANK A.Ş. Konya Bölge Müdürü 
Yüksel Demirci ve üyemiz Ahmet Taş-
kın, 

• N.E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdü-
rü Üyemiz Prof. Dr. S. Savaş Durduran 

ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Yöntem Şubemizi ziyaret ettiler.

Başkan ......... : S. Erden Şireci 
II. Başkan .... : A. Tekin Turanoğlu
Sekreter  ...... : S. Sami Çetinkaya
Sayman  ...... : Okan Bekdik
Üye .............. : Ömer Rıza Zorlu 
Üye .............. : Ahmet Şasi 
Üye .............. : Buket Ayten
Y. Üye .......... : Abdurrahman Özekin
Y. Üye .......... : Süleyman Doğan 
Y. Üye .......... : F. Çiğdem Taşdelen
Y. Üye .......... : Semih Şimşek
Y. Üye .......... : Mustafa Taş
Y. Üye .......... : Alper Murat Atçeken
Y. Üye .......... : Emre Daban

15. Dönem
Yönetim Kurulu

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ödül 
Takdim Törenine Katıldık 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Harita Mühendisliği Bö-
lümünce düzenlenen Mezuniyet Ödül 
Takdim Törenine Şube Başkanımız 
Çetin Çelik ve Sayman Ersen Genç ka-
tıldı. Törende bölüm birincisi Ezgi Kar-
gı, bölüm ikincisi Beste Taş ve bölüm 
üçüncüsü Gencay Dizkırıcı’ya Yönetim 
Kurulumuz adına plaket ve çeşitli he-
diyeler verildi ve tüm mezun olan genç 
meslektaşlarımıza meslek yaşamların-
da başarılar dilendi.

Öğrencilerle Buluştuk

24.02.2020 tarihinde Yönetim Kurulu 
olarak HKMO Samsun Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve gö-
nüllü öğrenciler ile buluştuk. 
Gerçekleştirilen buluşmada öğrencile-
rin HKMO Samsun Şube Yönetimi ile 
kaynaşması ve istişareler gerçekleşti.  
Öğrencilerin HKMO Samsun Şube Yö-
netiminden beklentilerini ve talepleri-
ni dinledik. Sektörün eğitim içerikleri, 
sürdürülebilirliği ve tanıtımı amaçlı 
fikir alışverişi yaptık. Yapılan tüm isti-
şareler doğrultusunda HKMO Samsun 
Şube Yönetimi ile öğrencilerin iş birliği 

şubelerimizden  /  konya / samsun

HKMO Samsun Şubesi
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Başkan ......... : Çetin Çelik
II. Başkan  ... : Fatih Akın
Sekreter  ...... : Banu Yılmaz Aygül
Sayman ....... : Ersen Genç
Üye  ............. : Yasin Turgut
Üye  ............. : İbrahim Özdemir
Üye  ............. : Suat Pınar
Y. Üye  ......... : Emre Köksal
Y. Üye  ......... : Hakan Akbaş
Y. Üye  ......... : M. Akif Akçay
Y. Üye  ......... : Şura Altunkaya
Y. Üye  ......... : Özge Özdemir
Y. Üye  ......... : Burcu Çelik
Y. Üye  ......... : Harun Çelik

14. Dönem
Yönetim Kurulu

sayesinde aktif bir dönem geçirmek yo-
lunda adımlar atıldı.

Ziyaretler

• Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Mü-
dürü Harita Mühendisi Sayın Faruk Dön-
mez’i, Şube Müdürü Harita Mühendisi 
Sayın Şaduman Malkoç’u, ardından Sam-
sun Kadastro Müdürü Harita Mühendisi 
Sayın Çetin Çakmak’ı ziyaret ettik. Bunun 
yanı sıra Samsun İlkadım ilçesi LİHKAB 
müellifi Harita Mühendisi Sayın Kemal 
Kılıç’a ziyaretlerde bulunduk.

• SHKM bürolarımızdan Bilim Harita 
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. müellifi İbrahim İn-
cekara, Köse Harita İnş. Taah. Gayr. Tic. 
Ltd müellifi Aydın Köse,  Map Harita 
Yazılım Müh. Dan. Hay. İnş. Nak. Taah. 
San.ve Tic. Ltd. Şti.  müellifi Mehmet Ali 
Tosun, Kuzey Har. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. 
müellifleri Şükrü Kaya Temelli ile Fikret 
Pekal’ı ziyaret ettik. Yaşanan mesleki 
sorunları, gündemdeki mesleki konula-
rı üyelerimizle değerlendirerek çözüm 
önerileri üzerine istişarelerde bulunduk.

• Vezirköprü ilçemizde bulunan SHKM 
büro sahipleri ile buluşarak SHKM’lerin 
sorunları ve çözüm önerileri hususunda 
istişareler gerçekleştirdik. Ayrıca Samsun 

Kadastro Müdürlüğü Vezirköprü Birimi-
ne ve Vezirköprü Belediyesi İmar ve İskân 
Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleştirdik.

• Tekkeköy Belediye Başkanı Sayın Ha-
san Togar’ı makamında ziyaret ettik.

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



Harita Bülteni şubelerimizden  /  trabzon / kocaeli

HKMO Kocaeli Temsilciliği

104
Harita Bülteni112

Ziyaretler

• Yönetim Kurulu olarak İzmit Beledi-
yesi İmar Müdürlüğü görevine atanan 
meslektaşımız Sn. Çetin Düzgün’ü zi-
yaret ettik.

• Sakarya’da bulunan serbest çalışan 
harita mühendisleri ile birlikte Sakarya 
Kadastro Müdürlüğüne ataması yapı-
lan Sn. Zafer Türen’i ziyaret ettik.

Kocaeli Üniversitesi ve                
Gebze Teknik Üniversitesi           
Harita Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileri ile Bir Araya Geldik

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölü-
mü öğrencilerinin ve öğretim üyeleri-
nin de katılımıyla öğrencilerimizin ge-
rek birbirileri arasında gerek Odamızla 
sosyal ve kültürel etkileşimini arttırmak 
adına Gebze Teknik Üniversitesi Kam-
püsünde bir araya geldik.

TMMOB İKK Olarak 3. Kent 
Sempozyumu’nu Düzenledik

TMMOB İKK olarak Kent Sempozyum-
larının üçüncüsü olan ‘Kocaeli Kocaeli 
Kadar mı?’ temalı kentin sorunlarının 

tartışıldığı Sempozyumu 19-20-21 Ara-
lık tarihlerinde düzenledik. TMMOB 
Başkanı Sn. Emin Koramaz’ın da yer al-
dığı Sempozyuma Kocaeli Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Doç. Dr. Murat Selim Çep-
ni, Doç. Dr. Aydın Üstün ve Doç. Dr. 
Arzu Erener hocalarımızın sunumlarıy-
la HKMO adına katkı verdik.

Başkan ......... : Cuma Özdemir
II. Başkan  ... : Murat Kılıç
Sekreter ....... : Yusuf Özdemir
Sayman ....... : Ümit Kum
Üye .............. : Serkan Onur
Üye .............. : İrem Serdaroğlu
Üye .............. : Süleyman Şahan

4. Dönem
Yönetim Kurulu

Başkan ......... : Adem Abdioğlu
II.Başkan ..... : Yaşar Şimşek
Sekreter ........ : Şeniz Turhan
Sayman ....... : Yavuz Hancı
Üye .............. : Murat Akkaya
Üye .............. : Asim Zafer Şendinç
Üye .............. : Osman Yavuz
Y Üye ........... : Ömer Faruk Bilici 
Y Üye ........... : Ali Osman Mehtioğlu
Y Üye ........... : Özge Yurtsever
Y Üye ........... : Enis Kalaycı 
Y Üye ........... : Hande Kazancıoğlu 
Y Üye ........... : Ekber Sivrikaya
Y Üye ........... : Ezgi Boğoçlu

14. Dönem
Yönetim Kurulu

HKMO Trabzon Şubesi

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

DUYURU

[Umarız hiç ihtiyacınız olmaz]

Üyelerimiz, çalışanlarımız ve birinci derece yakınlarına özel %10 indirim.
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Başkan ......... : Ufuk Bayır
Sekreter ....... : Mustafa Kırmacı
Sayman ....... : Koray Uğur Güneş
Üye .............. : Mehmet Sadi Aydın
Üye .............. : Fatih Tekir
Üye .............. : Vahap Selağzı
Üye .............. : Yağmur Gökçe

Adıyaman B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Taylan Öztürk
II. Başkan .... : Tarık Bildiren 
Sekreter ....... : Mustafa Yıldız
Sayman ....... : Osman Çamdal
Üye .............. : Erkan Ünsal 
Üye .............. : Murat Tuzcuoğlu
Üye .............. : Hatice Sarı Öçal

Kayseri B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Ümit Keser 
II. Başkan .... : Abdullah Günbatar 
Sekreter ....... : İbrahim Etem Parin 
Sayman ....... : İsa Şen 
Üye .............. : Barış Denizhan 
Üye .............. :Cihan Bildirici 
Üye .............. : Senanur Sürmeli

Van B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Şeref Cangür
Sekreter ....... : Emir Murat Cezayerli
Sayman ....... : Süleyman Çavuşoğlu
Üye .............. : Gönül Karaoğlu
Üye .............. : Çağdaş Göker

Kütahya B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Hakan Akçın
II. Başkan .... : Barış Demirel
Sekreter ....... : Kezban Tunçer
Sayman ....... : Serdar Akyol
Üye .............. : Volkan Başkurt
Üye .............. : Süleyman Özcan
Üye .............. : Umut Aksoy

Zonguldak B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Ümit Kuyu
II. Başkan .... : Fatih Eryol
Sekreter ....... : Faysal Altan
Sayman ....... : Mustafa Tavukcı
Üye .............. : Aydın Koca

Çorum B.T.
Yönetim Kurulu 

Başkan ......... : Bülent Yıldırım
Sekreter ....... : M. Fatih Laloğlu
Sayman ....... : Ayşe Babuşcu
Üye .............. : Kadir Puğ
Üye  ............. : T. Yaşar Yirmibeş
Üye .............. : Abdulkadir Ergani
Üye .............. : Gizem Akgül

Erzurum B.T.
Yönetim Kurulu 

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

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında

Yönetmelik Uygulamaları Çalıştayı

ÇALIŞTAY

twitter.com\TMMOBHKMO

facebook.com\TMMOBHKMO

instagram.com\TMMOBHKMO

linkedin.com\company\TMMOBHKMO

1 0  A r a l ı k  2 0 2 0  -  1 6  O c a k  2 0 2 1  /  A n k a r a

Düzenleme Ortaklık Payı

Donatı alanları, Kapanan kadastral yollar, Düzenleme sınırı,

18. madde ile birlikte İmar Kanunu’nun 13. maddesinin genel işleyişi,

İkinci kez uygulama, DOPO alınamayan durumlar, DOPO’nun %45’ten yüksek olması,

Kamu taşınmazlarının durumu (tescilli/tescilsiz), Yargıdaki sorunlar

Parselasyon Planları ve Dağıtım Sorunları

Parselasyon planı geometrik prensipleri ,

Parselasyon planı hukuki (dağıtım) prensipleri, Yargıdaki sorunlar

Açıklama Raporu 

Açıklama raporunun kapsamı, Teknik raporda hangi bilgiler yer almalı, Yargıdaki sorunlar

İfraz ve Tevhit



7659 sicil numaralı üyemiz Cahit Kayacan 
ile Özlem Kayacan çiftinin 09.09.2020 tari-
hinde “Atahan” adını verdikleri bir erkek ço-
cuğu olmuştur. 
15891 sicil numaralı üyemiz Nazım Ersan 
ile Betül Ersan çiftinin 12.09.2020 tarihinde 
“Musa Çınar” adını verdikleri bir erkek çocuğu 
olmuştur. 
14541 sicil numaralı üyemiz Mehmet Doğan ile 
Berna Doğan çiftinin 07.02.2020 tarihinde “At-
las” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 
10450 sicil numaralı üyemiz Mustafa Yasin 
Beşparmak’ın “Elif” adını verdiği bir kız çocu-
ğu olmuştur. 
10537 sicil numaralı üyemiz Mehmet Tepe’nin 
27.07.2020 tarihinde “Mustafa Emir ve Kerem 
Ali” adını verdiği ikiz çocukları olmuştur.

13477 sicil numaralı üyemiz Fatih Kaya’nın 
14.04.2020 tarihinde “Yiğit Alp” adını verdiği 
bir erkek çocuğu olmuştur. 
13260 sicil numaralı üyemiz Emre Karagöz’ün 
“Deniz ve Defne” adını verdiği ikiz çocukları 
olmuştur. 
10876 sicil numaralı üyemiz Şebnem Dereli Ye-
şilova ve 9806 sicil numaralı üyemiz Oğuz Ye-
şilova çiftinin 23.01.2020 tarihinde “Emre Can” 
adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 
8345 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ceyhun 
Neydim ve Sultan Nagihan Neydim çiftinin 
14.01.2020 tarihinde “Zeynep Neva” adını ver-
dikleri bir kız çocuğu olmuştur. 
10877 sicil numaralı üyemiz Selin Çöl Yakar 
ve 9832 sicil numaralı üyemiz Ayhan Yakar 
çiftinin 02.06.2020 tarihinde “Ertuğrul Ata” 
adını verdikleri bir çocuğu olmuştur.

8785 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali To-
sun’un 03.07.2020 tarihinde “Yaz ve Ege” adını 
verdiği ikiz çocukları olmuştur. 

14919 sicil numaralı üyemiz Halil İbrahim 
Bozkurt’un 27.02.2020 tarihinde “Ömer Halis” 
adını verdiği bir erkek çocuğu olmuştur. 

7315 sicil numaralı üyemiz Fatih Doğa Ünal’ın 
23.12.2019 tarihinde “Can” adını verdiği bir er-
kek çocuğu olmuştur.

8756 sicil numaralı üyemiz Abdullah Ergin’in 
“Doğa” ismini verdiği bir kız çocuğu olmuştur. 

HKMO Ailesine yeni katılan miniklere uzun 
ve sağlıklı bir ömür, ailelerine mutluluklar 
dileriz. 
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2921 sicil numaralı üyemiz Nail Güler, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire 
Başkanlığı Lojistik Yönetimi ve Terminaller Mü-
dürlüğüne müdür olarak atanmıştır.
6705 sicil numaralı üyemiz Esat Kurt, 
01.09.2020 tarihinde Samsun Bafra Belediyesi 
İmar İşleri Müdürlüğüne harita mühendisi ola-
rak atanmıştır.

4760 sicil numaralı üyemiz Nuh Güdeloğlu, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehir-
cilik Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğüne mü-
hendis olarak atanmıştır. 
HKMO Ailesi olarak meslektaşlarımıza başa-
rılarının devamını dileriz.

11501 sicil numaralı üyemiz Dilek Bozkurt, 
01.09.2019 tarihinde Hüseyin Bağdemir ile ev-
lenmiştir. 

HKMO Ailesi olarak çiftimizi tebrik eder, bir 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Doğumlar

Atananlar, Emekli Olanlar Evlenenler

675 sicil numaralı üyemiz Mustafa Ekşi, 
20.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6545 sicil numaralı üyemiz Mustafa Tok’un an-
nesi, 25.07.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
8274 sicil numaralı üyemiz Roya Yeşil, 
16.07.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
6545 sicil numaralı üyemiz Bünyamin Yıldı-
rım’ın babası, 08.07.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.
6605 sicil numaralı üyemiz Bektaş Cem Ül-
ger’in babası, 19.05.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.
5131 sicil numaralı üyemiz Kadir Çelik’in ağa-
beyi, 28.03.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2109 sicil numaralı üyemiz Zeki Aysan’ın ağa-
beyi, 11.03.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4777 sicil numaralı üyemiz Ahmet Fikret Koy-
nalıoğlu’nun babası, 05.03.2020 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir.
12137 sicil numaralı üyemiz İsmail Sezer’in 
ablası, 19.02.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
6141 sicil numaralı üyemiz Celalettin Çit-
çi’nin annesi, 03.02.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
1518 sicil numaralı üyemiz Kemal Uysal, 
28.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
216 sicil numaralı üyemiz Mahmut Yapıncak, 
16.06.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1560 sicil numaralı üyemiz Zeki Tekiner, 
17.03.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
339 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Ezeroğlu, 
11.02.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
1720 sicil numaralı üyemiz Murat İşbiliroğ-
lu’nun kardeşi, 18.02.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
694 sicil numaralı üyemiz Tahir Gündoğay, 
30.09.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
1509 sicil numaralı üyemiz Elvan Dönmez, 
15.09.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
2974 sicil numaralı üyemiz Erdal Fatih Gevri, 
24.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
6112 sicil numaralı üyemiz Funda Aydın Sey-
men’in babası, 13.05.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.
4024 sicil numaralı üyemiz Enver Çangal, 
25.07.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

13121 sicil numaralı üyemiz Ahmet Dikici’in 
babası, 11.09.2020 tarihinde yaşamını yitirmiş-
tir. 
2323 sicil numaralı üyemiz Ali Osman Öğret-
men, 19.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
5306 sicil numaralı üyemiz Cumhur Arabacı’nın 
annesi Dervişe Arabacı, yaşamını yitirmiştir.
5306 sicil numaralı üyemiz Cumhur Araba-
cı’nın babası Hüseyin Arabacı, 28.07.2020 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir.
2640 sicil numaralı üyemiz Yılmaz Aluç’un 
babası Hasan Aluç, 11.07. 2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
4300 sicil numaralı üyemiz Hakan Karaçuha, 
yaşamını yitirmiştir.
10560 sicil numaralı üyemiz Zeynel Yetiş’in 
annesi Ayşe Yetiş, yaşamını yitirmiştir. 
467 sicil numaralı üyemiz Adnan Çalışkan, 
21.05.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
4940 sicil numaralı üyemiz Mustafa Çolak’ın 
annesi, yaşamını yitirmiştir.
833 sicil numaralı üyemiz Hasan Fehmi Ersoy, 
yaşamını yitirmiştir.
993 sicil numaralı üyemiz Hasan Feridun Şar-
man, 15.06.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
5258 sicil numaralı üyemiz Mustafa Ürgen’in 
annesi Mesture Ürgen, 13.04.2020 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir.
4518 sicil numaralı üyemiz Arzu Firidin’in ba-
bası, 11.04.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
4958 sicil numaralı üyemiz Ergin Uçarlı’nın 
babası Süleyman Uçarlı, 29.03.2020 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.
10169 sicil numaralı üyemiz Necati Çalık ve 
12284 sicil numaralı üyemiz Ahmet Çalık’ın 
babası Sefer Çalık, 24.03.2020 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir.
4434 sicil numaralı üyemiz Nurettin Yiğit`in 
babası Ziyattin Yiğit, 20.03.2020 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 
3213 sicil numaralı üyemiz Dilek Aslan’ın an-
nesi Hakime Altunel, yaşamını yitirmiştir.
10165 sicil numaralı üyemiz Ünal Kartal’ın 
babası, yaşamını yitirmiştir. 
268 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Onur Gür-
kan’ın kardeşi, yaşamını yitirmiştir. 

3681 sicil numaralı üyemiz Hasan Oğuz’un 
annesi, yaşamını yitirmiştir. 
3137 sicil numaralı üyemiz Mustafa Danış-
man, 05.02.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
11965 sicil numaralı üyemiz Ertaş Malkoç’un 
annesi Fatma Malkoç, yaşamını yitirmiştir.
1890 sicil numaralı üyemiz Ali Karakoç’un 
kayınvalidesi Nazmiye Akbay, yaşamını yi-
tirmiştir. 
8839 sicil numaralı üyemiz Sinan Çetinkaya, 
yaşamını yitirmiştir.
3685 sicil numaralı üyemiz İbrahim Hakkı 
Bilaloğlu’nun annesi Fehime Bilaloğlu, yaşa-
mını yitirmiştir.
1793 sicil numaralı üyemiz Kemal Caner, 
24.05.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
399 sicil numaralı üyemiz Ahmet Çatal, 
04.09.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
11463 sicil numaralı üyemiz Yalçın Yılmaz’ın 
babası, 31.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiş-
tir. 
15457 sicil numaralı üyemiz Orhan Dal’ın ba-
bası, 26.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
483 sicil numaralı üyemiz Bilal Aydın, 
26.08.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
3657 sicil numaralı üyemiz Ercan Uçarlı’nın ba-
bası, 30.03.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
3667 sicil numaralı üyemiz Mehmet Diki-
ci’nin babası, 05.03.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 
10553 sicil numaralı üyemiz Hamit Volkan 
Saral’ın babası, 20.02.2020 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir.
2669 sicil numaralı üyemiz Ali Al, 23.01.2020 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
2884 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Çetin Cö-
mert’in ağabeyi, yaşamını yitirmiştir.
310 sicil numaralı üyemiz Aydın Günay, 
27.02.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
371 sicil numaralı İzmir Şube Eski Başkanı 
Nuri Yılmaz Yaran yaşamını yitirmiştir ve Sel-
çuk`ta defnedilmiştir.

HKMO Ailesi olarak yitirdiğimiz üyelerimi-
zin yakınlarına, ailelerine, sevenlerine ve tüm 
meslek camiamıza başsağlığı dileriz.

üyelerimizden

Aramızdan Ayrılanlar
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NOT: Burada yayınlanan bilgiler 09.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasında Odamıza bildirilen gelişmelerden 
derlenmiştir. Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır. 
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