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Sektörün En Prestijli Etkinliği Mühendisler İçin Özel Günler

En Önemlisi Dünyanın Geleceğine Katkısı

Harita Bültenimizin bu yeni sayısında siz 
meslektaşlarımız ve okurlarımızla buluşmanın 
heyecanı ile birlikte yine mesleğimize, gündeme, 

bilime, kültüre, ekonomiye dair içeriklerle karşınızdayız.

Mesleğimiz için önemli bir uygulama olan BIM kavramını 
detayları ile ele aldığımız bu sayımızda son günlerde 
gündemde yer alan ve herkesi yakından ilgilendiren 
Kıdem Tazminatı Fonundan geride bıraktığımız yerel 
seçimler sonrası meslek alanlarımızın yerel yönetimlere 
dair beklentilerine kadar güncel pek çok konuya değindik. 

Serbest çalışan meslektaşlarımız için önemli bir iş alanı 
olan yapı aplikasyon projesinin yasal bir zorunluluk 
olduğunu belirten köşemizin yanı sıra Odamızın bilimsel 
yayın organı olan Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi’nin 
yeni çalışmalarına; başarı ile tamamladığımız 17. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’ndan önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceğimiz Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi’ne Odamızın mesleki ve akademik çalışmalarını 
ele aldık.

Odamızın üyelerimiz ve mesleğimiz için yaptığı 
çalışmalarına da kısaca değinmeye çalıştığımız bu 
sayımızda, mesleğimizi olduğu kadar ülkemizi de 
ilgilendiren gelişmelere dair kamuoyu oluşturma amacıyla 
yaptığımız girişimlere de yer verdik. 

Her sayımızda olduğu gibi yine teknolojiye dair 
gelişmeleri yakından izlemeye devam ettik, röportaj 
sayfalarımızda bu sayımızın konuğu olan Rutkay Aziz 
ile buluştuk, kültür-sanat köşesi ile gündemden biraz 
uzaklaştık, gezi sayfalarında yorgunluklarımızı atmak için 
Hititler diyarında küçük bir mola verdik. 

Şubelerimizden, üyelerimizden haberler verdik; öğrenci 
meslektaşlarımızın sesini duyurmaya çalıştık. 

HKMO adına Yayın Kurulu olarak ülkemiz, mesleğimiz, 
değerlerimiz için sesimizi duyurmak, mesleğin gündemini 
okurlarımıza aktarmak ve Odamızın çalışmalarına 
yakından bakabilmek amacıyla hazırladığımız Harita 
Bülteni Dergisi’nin 102. sayısını da beğeneceğinizi umar, 
mesleğimiz ve değerlerimiz için sesimizi duyurmaya 
devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak iyi okumalar 
dileriz.

103. sayımızda buluşmak üzere…
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• Savcı; suç örgütünün üye ve yö-
neticilerinin ortaya çıkartılmasının 
uzun zaman alacağı gerekçesiyle 
cinayet dosyası ile “Evrakta Sahte-
cilik ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt 
Kurma” dosyasını ayırdığı için cina-
yet davası ile suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma soruşturması, ayrı ayrı 
devam ediyor. 

Cinayet davasının her yönü ile aydınla-
tılmaması, firari sanığın henüz yakalan-
mamış olması, üst sınırdan verilmeyen 
hapis cezaları ve beraat kararları vicda-
nen yürekleri kanatıyor.

Bu kararların bozulması ve gereken ce-
zaların verilmesi ile rant çetelerinin açı-
ğa çıkarılması ve cinayet davasının yanı 
sıra devam etmekte olan suç işlemek 
amacıyla örgüt kurma soruşturmasının 
adaleti sağlayacak şekilde sonuçlanma-
sı için Odamız süreci takip etmeye de-
vam edecek.

tarafından hazırlanan iddianame ile 
tetiği çeken Şenol Şahin‘in TCK 82/1 
maddesinde yer alan “Tasarlayarak 
kasten öldürme” suçundan ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis, tutuklu sanıklardan 
Mithat Yılmaz‘ın cinayeti azmettirme 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezasıyla yargılanması, soruşturma 
kapsamında tutuklu bulunan diğer 
şüpheliler Engin Gölve, Hacı Avcı, Me-
tin Şentürk ve Bilal Yaman‘ın ise “Kas-
ten öldürmeye yardım etme” suçundan 
cezalandırılmaları istendi.

• İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülmeye başlanan davanın ilk duruş-
ması olayın üzerinden geçen 8 ay sonra-
sında 15 Mart 2017’de gerçekleşti ve tu-
tuklu olan 6 sanık hâkim karşısına çıktı. 

• İlk duruşma sonunda ara kararını 
açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçun 
niteliği, mevcut delil durumunu dikka-

Harita Bülteni hkmo haberler

Candaş’ın Rantla Savaşı Devam Ediyor

Temiz toplumdan, rant çetelerine karşı korkusuzca 

mücadeleden yana olmuş meslektaşımız, dostumuz     

Cemil Candaş`ın rant çeteleri tarafından katledilişinin 

üzerinden 3 yıla yakın bir zaman geçti. Kendisini bir kez 

daha saygıyla anarken olayları bir kez daha hatırlatmakta 

ve hafızalarda tutmakta yarar görüyoruz.

Vicdanlarda Kapanmayan Dosya

18 Temmuz 2016`da Şişli Belediye 
Başkanlığı İmar ve Planlamadan 
sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı 

iken makamında uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden, Odamızın 
çeşitli kurullarında yönetici olarak gö-
rev yapmış, eski Ankara Şube Başkanı; 
temiz toplumdan, rant çetelerine karşı 
korkusuzca mücadeleden yana olmuş 
meslektaşımız, dostumuz Cemil Can-
daş`ın rant çeteleri tarafından katledili-
şinin üzerinden 3 yıla yakın bir zaman 
geçti. Kendisini bir kez daha saygıyla 
anarken olayları bir kez daha hatırlat-
makta ve hafızalarda tutmakta yarar 
görüyoruz.

• 2014 yerel seçimleri sonrası Cemil 
Candaş, Şişli Belediyesinde İmar ve 
Planlamadan Sorumlu Teknik Başkan 
Yardımcısı oldu. 

• 2016 yılının mart ayında, şifreli bir 
sistem olan ve yalnızca belli kişilerce 
kullanılabilen ‘Mekansal Adres Kayıt 
Sistemi (MAKS)’ne, görevli ve yetkili 
personel tarafından düzenlenmeyen, 
Şişli ilçesindeki bazı gayrimenkul pro-
jelerinin yapı ruhsat ve yapı kullanma 
izin belgelerinin hukuka aykırı biçimde 
girildiğini fark eden Candaş, bu konu 
hakkında suç duyurusunda bulundu. 

• Suç duyurusunun ardından 18 Ni-
san’da belediye binası önünde Candaş’a 
silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. 

• Bu saldırı sonrası Cemil Candaş dev-
letten koruma talebinde bulundu.

• Haziran ayında Valilikten gelen bir 
yazı ile Candaş’ın koruma talebinin uy-
gun bulunduğu bildirildi. 

• Koruma talebinin uygun bulunduğu-
nun bildirilmesine rağmen geçen süre 
içerisinde kendisine bir koruma veril-
medi. 

• Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016’da 
Şişli Belediyesindeki makamında silahlı 
saldırıya uğradı. 

• Uğradığı saldırı sonucu hastaneye 
kaldırılan Candaş, 19 Temmuz’da ya-
şam mücadelesini kaybetti. 

• Başlatılan soruşturma neticesinde; 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Te-
rör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı 

cezasına çarptırılması istenirken, 3 sa-
nığın beraatına karar verilmesi de ta-
lep edildi. 

• Aynı tarihli duruşmanın ara kararı ile 
sanıklardan Mithat Yılmaz hakkında 
ise kırmızı bülten çıkarılması istendi. 
Mahkeme heyeti ise 4 sanığın tutuklu-
luk halinin devamına, firari sanık Mit-
hat Yılmaz hakkında kırmızı bülten 
çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 
erteledi.

• 18 Ocak 2019 tarihinde davanın karar 
duruşması yapıldı. Sanık Şenol Şahin 
kasten öldürme suçundan ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına çarptırılır-
ken sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yıl-
maz öldürmeye azmettirme suçundan 
16`şar yıl, Hacı Avcı ve Engin Gölve 
ise öldürmeye yardım suçundan 8`er 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin 
Keten ve dört sanık hakkında ise beraat 
kararı verildi.

te alarak tutuklu sanıklar Mithat Yılmaz 
ve Bilal Yaman‘ın tahliyesine, sanık Mit-
hat Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış 
yasağı konmasına ve diğer 4 sanığın tu-
tukluluk halinin devamına karar verdi.

• Tahliyesine karar verilen ve hakkında 
yurt dışı çıkış yasağı olan Mithat Yıl-
maz firar etti. 

• 27 Aralık 2018 tarihindeki duruşma-
da savcı mütalaası açıklandı ve sanık-
lardan Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve 
Selahattin Keten`in, Cemil Candaş`ı 
“tasarlayarak öldürmeye azmettirme” 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezasına çarptırılması; sanıklardan 
Şenol Şahin`in de “tasarlayarak insan 
öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi talep edildi. Sanıklar-
dan Hacı Avcı, Metin Şentürk ve En-
gin Gölve`nin de “tasarlayarak kasten 
öldürme suçuna yardım etmek” su-
çundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis 

Cinayet davasının 
her yönü ile 

aydınlatılmaması, 
firari sanığın henüz 

yakalanmamış olması, 
üst sınırdan verilmeyen 
hapis cezaları ve beraat 

kararları vicdanen 
yürekleri kanatıyor.

Rant çetelerinin açığa çıkarılması 

ve cinayet davasının yanı 

sıra devam etmekte olan 

suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma soruşturmasının adaleti 

sağlayacak şekilde sonuçlanması 

için Odamız süreci takip etmeye 

devam edecek.
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Yurdumuzun Tamamında Olduğu Gibi

Artvin’de Kamu Yararını Gözetiyoruz

hkmo haberler

Kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olan Odamız 
hem meslek disiplinleri gere-

ğince hem de kamu yararı sebebiyle 
davalar açıyor/davaların takipçisi olu-
yor. Odamızın da taraf olduğu davalar-
dan biri ise Artvin Belediye Meclisinin 
05.12.2018 tarihinde yapılan toplantı-
sında ihale yapılarak hazırlanmış olan 
Artvin Merkez 1/5000 Ölçekli İlave ve 
Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planının uy-
gunluğuna ilişkin verdiği kararların ip-
taline ve öncelikle yürütmesinin durdu-
rulmasına karar verilmesi talepli dava. 

TMMOB Artvin İl Koordinasyon Ku-
rulunun öncülüğünde açılan davada; 
Odamız ile birlikte Yeşil Artvin Derne-
ği, Artvin Barosu ve Artvin’de yaşayan 
pek çok vatandaş da davacı. Davanın 
açılma sebeplerinden bazıları ise şu 
şekilde: İmar planlarının nüfus projek-
siyonu, sosyal ve teknik altyapı alanları 
açısından eksiklikleri ve çevre düzeni 
planı ile uyumsuzluğu; kıyı kenar çiz-
gisinin planlara işlenmemesi; jeolojik 

olarak sakıncalı olan alanların yapılaş-
maya açılması; mevcut Çevre Düzeni 
Planında orman alanı olan yerlerin ya-
pılaşmaya açılması; yapılan plan kapsa-
mındaki binaların neredeyse tamamına 
1 kat eklenerek son günlerde sıkça dile 
getirilen “dikey mimariden yatay mi-
mariye” geçiş için tersine bir uygula-
maya gidilerek yapılaşma yoğunluğu-
nun plansız arttırılması. Bu hususlar ise 
imar mevzuatına, kamu yararına ve şe-
hircilik ilkelerine aykırı olan gerekçeler. 

Davanın açılması ile birlikte kamuoyu-
nun da sürecin seyri ile ilgili bilgi sahibi 
olması amacıyla 27 Mart 2019’da Art-
vin’de bir basın açıklaması gerçekleşti. 
Genel Başkanımız Orhan Kasap’ın da 
katıldığı basın açıklamasında davanın 
avukatlarından Bedrettin Kalın ile Art-
vin İl Temsilcimiz Tolga Odabaş da bil-
gilendirmelerde bulundu. 

Basın açıklaması ile dava açılması önce-
sinde imar planının askı sürecinin hu-
kuksuz ve gizli bir şekilde yürütüldüğü 
bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca 
paftalara ulaşmak için yapılan her türlü 
sözlü ve yazılı taleplerin geri çevrildi-
ği belirtildi. Plan oluşturulurken yerel 
halktan, sivil toplum kuruluşlarından 
görüş alınmadığı ve kurumlardan alı-
nan görüşlerin de eksik olduğu vurgu-
landı. 

Savunduğumuz toplumcu mühendislik 
ve toplumcu belediyecilik ilkeleri doğ-
rultusunda Anayasa’dan aldığımız so-
rumlulukla hareket etmeye ve açtığımız 
bu davanın seyri ile ilgili kamuoyunun 
bilgilendirilmesi için gerekli girişimler-
de bulunmaya devam edeceğiz. 

Gerek üyelerimizin ve meslek 

alanlarımızın menfaati 

için gerek kamu yararı için 

sorumluluklarımız gereği 

hukuksal girişimlerde 

bulunmaya devam ediyoruz. 

Artvin’deki imar planının 

iptali için açtığımız dava da 

bu sorumluluğumuzun son 

örneklerinden biri. 

Genel Başkanımız
Orhan Kasap’ın 
da katıldığı basın 
açıklamasında davanın 
avukatlarından 
Bedrettin Kalın ile 
Artvin İl Temsilcimiz 
Tolga Odabaş da 
bilgilendirmelerde 
bulundu. 
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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:6  Sayı:1

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Yayımlandı



Harita Bülteni

“Mesleğimiz İçin” Mottosuyla Gerçekleştirildi

46. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı

hkmo haberler

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, Oda Denetleme Kurulu 
üyeleri, Oda Onur Kurulu üye-

leri, Odamız TMMOB temsilcileri, Şube 
başkanları, Şube saymanları, Merkeze 
Bağlı Temsilciliklerin temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantı; Genel 
Başkanımız Orhan Kasap`ın açılış ko-
nuşması ile başladı. 

Genel Sekreterimiz Ali İpek; HKMO 
46. Olağan Genel Kurulu`ndan bu yana 
yürütülen Oda çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulunarak şubelerle 
birlikte yapılan ortak yönetim kurulu 
toplantılarından, meslektaş milletvekil-
leri ve kurum-kuruluş ziyaretlerinden, 
gerçekleştirilen STBK Başkanlar Top-
lantısından, kurumsal kimlik anlayışı 

ile başlatılan karekod ve bandrollü bel-
gelerden, biriken aidat borçlarının daha 
kolay ödenmesi için kurulan dijital öde-
me sisteminden, Odamızın açtığı dava-
lardan kısaca bahsederek 25-27 Nisan`da 
gerçekleştirilecek 17. Türkiye Harita Bi-
limsel ve Teknik Kurultayı hakkında da 
bilgi verdi. 

Genel Saymanımız Yeliz Karaarslan`ın 
mali duruma ilişkin bilgilendirmesi ile 
devam eden toplantıda, önümüzdeki 
süreçte alınması gereken ekonomik ted-
birler üzerinde duruldu. 2019 yılı içeri-
sinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı 
etkinliklerin mali durum gözetilerek 
ertelenmesi hususu dile getirildi. 

Harita mühendisliği eğitiminin gidişatı, 
artan mezun sayısı ve işsizlik, SHKM`-
ler ve ücretli çalışan mühendislerin so-
runları, Odamızın bu konulardaki çalış-
malarının yanı sıra meslek alanlarımıza 
müdahalelerin engellenmesi amacıyla 
başlatılan girişimler ve hukuksal süreç-

lerin ele alındığı toplantı, Eğitim Sekre-
terimiz Öğr. Gör. Dr. Taylan Öcalan`ın 
Odamızın verdiği ve önümüzdeki sü-
reçte standart hale getirilerek vereceği 
mesleki eğitimler ile ilgili bilgilendir-
mesi ile devam etti. 

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikleri-
mizin görüş, öneri, talep ve isteklerini 
de sundukları 46. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı; birlikte karar alma 
ve birlikte üretme mekanizmasının 
önemli bir unsuru olarak son derece ve-
rimli geçti.  

Odamızın; değerli üyelerine, 

mesleğimize ve içinde 

bulunduğumuz topluma daha 

büyük katkılarda bulunması 

ve işleyişinin geliştirilmesi 

amaçları ile yaptığı düzenli 

toplantılardan biri olan 

ve 46. Dönem içerisinde 

gerçekleştirdiğimiz II. Danışma 

Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

Toplantının Sonuç 
Raporuna ulaşmak 
için kodu okutun.
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DUYURU

Dijital Ödeme Sistemi Yayında
Üyelerimiz İçin

Bu uygulama ile üyelerimiz, şube ve/veya temsilciliklerimize gelmeden,
üye aidatlarını taksitle ve vade farksız ödeyebilecekler.

Biriken aidat borçlarını birçok yaygın kredi kartı ile 12 taksite kadar bölebilecekler.

Üyelerimiz; web ana sayfasındaki e-aidat ödeme butonundan veya
HKMO BIS şifreleri ile sisteme girip ödeme sekmesinde
 güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecekler.



Harita Bülteni

Hiçbir Müdahale Kabul Edilemez

Meslek Alanıma Girme

hkmo haberler

Odamız; Anayasa`nın 135. mad-
desine göre kurulmuş kamu 
kurumu niteliğinde bir mes-

lek kuruluşu olarak her zaman meslek 
alanlarının, meslek disiplinlerinin ve 
kamusal yararının gözetilmesini amaç-
lamış, bu amaçla da her türlü hukuksal, 
yazılı ve sözlü girişimlerde bulunarak 
gerek meslek gerek kamu yararı için 
gereken işlemleri yapmıştır. Bu girişim-

lerde bulunurken de kendi 
meslek alanını koruma 
gayesinde olan bir mes-
lek kuruluşu olarak diğer 
meslek alanlarına olan 
saygısını korumuştur. 

Orman Mühendisleri Oda-
sının yayımlamış olduğu 
“01/01/2019-31/12/2019 Ara-
sında Uygulanmak Üzere, 
Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri ve Ağaç İşleri En-
düstri Mühendisliği Hizmetleri 

Asgari Ücret Tarifesi”nde Harita 
ve Kadastro Mühendisliğinin yetki 

ve sorumluluk alanına giren iş kalem-
leri de yer almış ve bu işlerin serbest/ser-
best yeminli ormancılık büro ve şirketle-
ri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

Ancak büyük ölçekli harita ve harita 
bilgilerinin üretim yetkisi ve sorumlu-
luğunun Harita ve Kadastro Mühen-
dislerinde olduğu Bakanlar Kurulu 
kararıyla yayımlanan Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yö-
netmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. 

Gerek Harita Mühendislik Hizmetle-
rini Yükümlenecek Müellif ve Müellif 
Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait 
Yönetmelik`te gerek Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Serbest 
Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği`nde belirtildiği üze-
re herhangi bir yöntem ve ölçekteki çiz-
gisel ve sayısal harita yapımı, kadastro 
haritaları yapımı, tescile konu olan 
harita ve planların yapımı, konum be-
lirlemeleri, her türlü projelerin araziye 
uygulama işlerini ve ortofoto görüntü/
ortofoto harita üretimi işlerini yüküm-
lenecek müellifin Harita ve Kadastro 
Mühendisleri/Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisleri olduğu düzenlenmiştir. 

Orman Kanunu’nda da kadastrosu 
tamamlanan veya devam eden or-
manlara ait haritaların yapılmasında 
ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon 
işlerinin harita ve kadastro mühen-
disleri veya teknikerleri tarafından 
yapılacağı ve sorumluluğun harita ve 
kadastro mühendislerine ait olduğu 
düzenlenmiştir. 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olarak Anayasa`dan ve ilgili 
yasalardan aldığımız yetki dolayısıyla 
meslek alanlarımızın ve meslek disip-

Odamız; meslek alanlarımızı korumak ve meslek alanlarımıza 

müdahale niteliği taşıyan her türlü işleme karşı gerekli girişimlerde 

bulunmak gayesi taşımaktadır. Orman Mühendisleri Odasının 

yayımlamış olduğu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ve meslek 

alanlarımızı kapsayan iş kalemlerinin tarifeden çıkarılması için de 

gereken sözlü, yazılı ve hukuksal girişimlerde bulunulmuştur.  

linlerimizin kamu yararı ile korunması 
asli görevlerimizden biridir. Bu amaçla 
Orman Mühendisleri Odasının anılan 
tarifesinde yer alan ve Harita ve Ka-
dastro Mühendislerinin yetki ve sorum-
luluk alanına giren iş kalemlerinin Or-
man Mühendisleri Odası Asgari Ücret 
Tarifesinden çıkarılması için Odamızca 
gerekli girişimlerde bulunulmuş; sözlü 
ve yazılı uyarılar yapılmıştır. 

Orman Mühendisleri Odasınca yazılı 
uyarımıza olumlu ya da olumsuz her-
hangi bir cevabın verilmemesi üzerine 
hukuksal sürecin başlatılması için gere-
ken çalışmalara başlanmıştır. Odamız 
Teknik İşler Birimi ve Hukuk Biriminin 
ortak çalışmaları neticesinde dava açıl-
ması için gerekli hazırlıklar tamamlan-
mış ve Orman Mühendisleri Odasının 
anılan tarifesinde yer alan ve Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve 
sorumluluk alanına giren iş kalemleri-
nin Orman Mühendisleri Odası Asgari 
Ücret Tarifesinden çıkarılması için dava 
açılmıştır. 

Meslek disiplinlerimizle ilgili kamu ve 
ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve 
hukuk normları çerçevesinde yasa ve 
yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uy-
gulanması yönünde gerekli girişimler-
de bulunmaya devam edeceğimizi bir 
kez daha hatırlatarak süreçle ilgili geliş-
melerle ilgili üyelerimizi bilgilendirece-
ğimizi tekrar ederiz.

QR

Odamız tarafından
OMO’ya  gönderilen yazı
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Harita Bülteni

Sektörün En Prestijli Etkinliği

Odamız tarafından iki yılda 

bir düzenlenen, sektörün tüm 

bileşenlerinin bir araya geldiği, 

ülkemizde meslek alanımızın 

en büyük ulusal etkinliği olan 

Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı`nın 17`ncisi, 

“Eğitim, İstihdam, Toplum 

5.0” temasıyla, 25-27 Nisan 

2019 tarihlerinde Ankara 

Hacettepe Üniversitesi-Beytepe 

Kongre Merkezi`nde başarıyla 

tamamlandı.

Kurultay; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Devlet Hava Mey-

danları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
TCDD Genel Müdürlüğü, Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta 
olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları-
nın genel müdürleri, çalışanları ve üst 
düzey temsilcileri, üniversite öğretim 
üyeleri, dokuz yüze yakın delege, kayıt-
lı katılımcı ve kayıtlı altı yüz elli Harita 
Mühendisliği öğrencisi ile yoğun ilgi 
gördü.

Mesleğimizin ülkemizdeki gelişimine, 
akademik eğitimine ve bugünlere ta-
şınması sürecine önemli katkıları olan 
değerli hocalarımız Prof. Macit Erbu-
dak, Prof. Dr. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. 
Ahmet Burhanettin Tansuğ‘un ülkemiz-
de sivil harita mühendisliği öğretimini 
başlatmalarının 70. yılı anısına kendile-

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın Ardından

hkmo haberler

Doç. Dr. Halil Akıncı

M. Zeki Adlı
Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu

Emin Koramaz

Orhan Kasap

Soldan Sağa: Uğur 
Büyükhatipoğlu, İlyas Şeker, 

Orhan Kasap, M. Zeki Adlı, 
Emin Koramaz, Ayhan Erdoğan
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önemli işiniz de bölümlerinizden iyi bir 
mühendis olarak yetişmektir. Ümitsiz-
liğe, çaresizliğe kapılmayın. Kendinizi 
yalnız hissettiğinizde, ümitsizliğe kapıl-
dığınızda sizlere Ulu Önder Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi’ni okumanızı öneri-
rim. Size görevlerinizi hatırlatacak her 
şey orda yazıyor.” dedi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Orhan Kasap; “Ülkemi-
zin yarınları için çocuklarımız ve torun-
larımız için ve tam bağımsız Türkiye 
için demokrasiyi korumak ve geliştir-
mek hepimizin en temel görevidir. Bu, 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinde 
belirttiği ruhla emek ve mücadele iste-
yen bir süreçtir. Bu süreçte kalkınma ve 
büyüme hamlelerine katkı sağlayan, in-
san ve toprak ilişkisi bağlamında teknik 
ve sosyal görevleri olan hızla gelişen ve 
dönüşen bir sürecin yönlendiricisi olan 
biz Harita ve Kadastro Mühendislerine 
ülkemiz ve mesleğimiz adına da önemli 
sorumluluklar düşmektedir. İşte bu so-
rumluluğu en çok taşıyacak olan genç 
arkadaşlarıma çok daha fazla görev 
düşüyor. Kurultayımızın mesleğimize, 
mühendislik camiasına, ülkemize ya-
rarlı olacağı inancıyla hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum.” dedi.

ri Kurultay Onursal Başkanı ilan edildi 
ve 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı, Türk Haritacılığının 3 bü-
yüklerinin isimlerine ithaf edildi.

Kurultay`ın ilk günü; Odamızın 01 si-
cil numaralı üyesi Prof. Dr. Ekrem Ul-
soy`un adını verdiğimiz kongre ana 
salonunda yapılan saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı`nın okunmasından sonra, 
Türk Haritacılık Tarihine bugüne dek 
katkı sunanlara ithafen hazırlamış ol-
duğumuz ve büyük beğeni toplayan 
filmimiz izlendi. Ardından açılış konuş-
malarına geçildi.

Açılışta konuşma yapan Kurultay Yü-
rütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil 
Akıncı; “Sivil Haritacılığın başlangı-
cından 70 yıl sonraki geldiğimiz nok-
tayı size özetlemek istiyorum: 2019 yılı 
itibariyle aktif olarak 25 üniversitede 

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçe-
oğlu ise; “Dünyayı, medeniyeti, çağları, 
iktisadi ilişkileri, sosyal hayatı geliştiren 
ve değiştiren meslek dalı, mühendislik-
tir. Dünyayı mühendisler değiştirir ve 
güzelleştirir. Hayatı mühendisler ko-
laylaştırır. Doktorlar daha iyi bir hizmet 
verebiliyorsa bunlar mühendisler saye-
sindedir. Dolayısıyla hepimiz önemli 
bir meslek grubunun temsilcileriyiz.” 
dedi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Başkanı Emin Koramaz ise; “Üniversite 
eğitimi sadece bir meslek edindirme yeri 
değildir. Üniversite eğitimi, toplumsal 
sorunlara kafa yoran, bilimsel düşünceyi 
yaratıcılığı geliştirme yolu olan, çağdaş 
bir birey olma yolunda atılmış en önemli 
adımdır. Ülkemizde üniversiteler özerk 
ve özgür olmalıdır.” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi Deprem Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Özener ise; “Bizim 
kurultaylarımız çok öğretici, insanları 
bir araya getiren, vefa duygusu bir o 
kadar yüksek kurultaylardır. Bugünkü 
kurultayın kurultay başkanı yok fakat 3 
tane onursal başkanı var ve bu kurultay 
3 değerli hocamıza atfedilmiştir. Kurul-

Harita/Geomatik Mühendisliği eğitimi 
verilmektedir. Bir üniversite daha önü-
müzdeki yıl 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında 20 kontenjan sayısı ile eğitime 
başlayacaktır. Bunun dışında 13 üniver-
sitede daha açılmayı bekleyen Harita/
Geomatik Mühendisliği bölümü bulun-
maktadır. Bizim 50 yıl önce heyecan ve 
mutlulukla karşıladığımız bölümde bu-
gün plansızca, istihdam analizleri yapıl-
madan, altyapısının nispeten yetersiz 
olduğu bölümler açılmıştır.” diyerek 
çoğalan bölüm sayılarıyla artan işsizlik 
oranının mesleğimizde ağır yaralar açtı-
ğını vurguladı. 

Son olarak Doç. Dr. Halil Akıncı “Sev-
gili öğrenciler, bu kurultayda eğitim 
ve istihdam olanaklarını tartışacağız. 
Buradaki konuşacağımız konular ve 
işsizlik rakamları moralinizi bozma-
sın, işinizi iş uğruna yapın, şu anki en 

taylar bir öncesini aşarak daha başarılı 
bir şekilde ilerliyor.” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Meh-
met Zeki Adlı, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin 
Bayraktar, TBMM 27. Dönem Kocaeli 
AKP Milletvekili İlyas Şeker, TBMM 27. 
Dönem Kastamonu CHP Milletvekili 
Hasan Baltacı; bilgi ve iletişim çağında 
Harita/Geomatik Mühendisliğinin için-
de bulunduğu kavramsal yeni durum 
ve ülke gündemine ilişkin konuşmalar 
yaparak düşünce ve temennilerini dile 
getirdiler. 

17. Harita Bilimsel ve Teknik Kurul-
tayı`nın ilk gününde, kurultay açılış 

Harita Bülteni

“Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0” 
adlı panele MEF Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Erhan Erkut, Yeni Kuşak Köy 

Enstitüleri Derneği Ankara Şube 
Başkanı-Yazar Dr. Alper Akçam 

ve Ekonomist-Gazeteci Emin 
Çapa konuk konuşmacı olarak 
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konuşmalarından sonra “Geoinfor-
masyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı” 
açılışı yapıldı. Kurultay fuar salonunda 
28 özel firma standı, 4 kamu kurum ve 
kuruluşu standı ve 3 üniversite standı 
yer aldı. Firmalar ve kurumlar; son tek-
nolojik ürünlerini, hizmetlerini ve çalış-
malarını katılımcılarla paylaştılar.
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cileri Poster Bildiri Yarışması Ödül Tö-
reni” gerçekleştirildi. Odamız Sürekli 
Bilimsel ve Teknik Komisyonları tara-
fından değerlendirilen 12 poster, ‘En İyi 
Poster Bildiri’ ödülüne layık görüldü 
ve poster sahiplerine ödülleri takdim 
edildi. Ödül töreninden sonra Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesinden 
Grup Pafta adlı öğrenci müzik grubu ve 
solo performansıyla Hasan Kılıç kısa bir 
konser verdi.

Öğleden sonra, Odamız Mekânsal Plan-
lama ve İmar Komisyonu Başkanı Hü-
seyin Ülkü moderatörlüğünde “İmar 
Uygulamaları, Bina Bilgi Modelleme 
ve 3 Boyutlu Kadastro” panelinde Doç. 
Dr. Ümit Işıkdağ, Doç. Dr. Fatih Döner, 
Yük. Müh. Sedat Bakıcı, Arş. Gör. Ab-
dullah Kara ve Av. Hasan Basri Özde-
mir konuşmacı olarak yer aldılar. Pa-
nelde; uluslararası taşınmaz alan ölçüm 
standartları ve ülkemizde alan ölçümle-
rine ilişkin durum, 3B Şehir Modelleri 
ve 3B Kadastro Projesi, BIM‘e Geçiş Sü-
reci,  Dünyada ve Türkiye‘de BIM Uy-
gulamaları konuşuldu.

Kurultayda; Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya 
yönetiminde “Jeodezi ve Ölçe Tekniği 1”, 
Prof. Dr. Fatih İşcan yönetiminde “Arazi 
Yönetimi 1”, Prof. Dr. Necla Uluğtekin yö-
netiminde “Kartografya ve Mekansal Bili-
şim”, Prof. Dr. Haluk Konak yönetiminde 

İlk gün öğleden sonra Oda Başkanımız Or-
han Kasap`ın yönettiği “Eğitim, İstihdam, 
Toplum 5.0” adlı panele MEF Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, 
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği An-
kara Şube Başkanı-Yazar Dr. Alper Akçam 
ve Ekonomist-Gazeteci Emin Çapa konuk 
konuşmacı olarak katıldılar. 

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Erhan Erkut “Eğitim Nereye 
Gidiyor?” başlıklı sunumunu ile me-
zunlardan memnun olmayan işverenler, 
eğitimden memnun olmayan aileler, ha-
yatından memnun olmayan öğrenciler 
ve bunların sonucunda oluşan çaresizlik 
duygusu ve bunlarla nasıl baş edilmesi 
gerektiğiyle ilgili bilgiler aktardı. 

Yazar Dr. Alper Akçam; köy ensti-
tülerinin yalnız öğretmen yetiştirme 
amacını taşımadığını; aydın, bilimsel, 
akılcı bireyler yetiştirmek ve cumhuri-
yet devrimlerini köye kadar indirerek 
aydınlanmanın köyden yayılmasını 
hedeflediğini; enstitülerin sanat, bilim, 
spor her anlamda muazzam bir eğitim 
yuvası olduğunu ve çarenin tekrar köy 
enstitüleri ruhuna dönülmesinde oldu-
ğunu vurguladı. 

Emin Çapa ise; “Yeni Dünyayı An-
lamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak” 
temalı konuşmasında “Dijital çağ baş-

“Jeodezi ve Ölçme Tekniği 2”, Doç. Dr. 
Sultan Kocaman Gökçeoğlu yönetiminde 
“Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 1”, 
Prof. Dr. Ali Melih Başaraner yönetiminde 
“Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Prof. Dr. Çetin 
Mekik yönetiminde “Jeodezi ve Ölçme 
Tekniği 3”, Doç. Dr. Ayşe Yavuz Özalp 
yönetiminde “Arazi Yönetimi 2”, Dr. Öğr. 
Üyesi İsmail Ercüment Ayazlı yönetimin-
de “Arazi Yönetimi 3”, Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik yönetiminde “Eğitim-Öğre-
tim Etik ve Sektörün Geleceği”,  Prof. Dr. 
Mustafa Türker yönetiminde “Fotogra-
metri ve Uzaktan Algılama 2” adlı teknik 
oturumlar gerçekleştirildi. 

Kurultayda ayrıca Odamız Eğitim Sek-
reteri Dr. Taylan Öcalan ve Mesleki Eği-
tim-Öğretim Komisyonu başkanı Prof. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde 
ülkemizdeki öğrenci alan tüm Harita/Geo-
matik Mühendisliği bölümleri bölüm baş-
kanlarının davet edildiği “Bölüm Başkan-
ları Konseyi” toplantısı gerçekleştirildi.

lıyor, değişmeyen kalmasın.” diyerek 
ülkemizi geleceğe hazırlamanın, cinsi-
yet eşitliğinin, modern bilimsel akılcı 
eğitimin önemini vurgulayarak mesle-
ğimizin geleceğiyle ilgili önemli tespit-
lerini dinleyicilerle paylaştı.

Ardından Odamız Mesleki Eğitim-Öğ-
retim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik moderatörlü-
ğünde gerçekleşen “Harita/Geomatik 
Mühendisliği Eğitim-Öğretim ve Pay-
daşlarının Beklentileri” panelinde Prof. 
Dr. Rasim Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Caner 
Güney, Öğr. Gör. Dr. Taylan Öcalan, 
Öğrenci Temsilcisi Yasin Öztürk, Mert-
kan Akça ve Ahmet İpekçi konuşmacı 
olarak yer aldılar. 

İkinci gün, Odamız Örgütlenme Sekre-
teri Murat Türüdü moderatörlüğünde 
“Öğrenci Paneli” gerçekleştirildi. Mes-
lektaşlarımız Bora Yavuz ve Mehmet 
Ünal, gelişen ve dönüşen mesleğimiz 
ve yeni uygulama alanları konusunda 
öğrencilere farklı deneyimlerini aktar-
dılar. HKMO Öğrenci Birliği adına ko-
nuşmacı olan Öğrenci Temsilcileri Ha-
kan Çavuş ve Gökçe Köksoy ise öğrenci 
sorunları, beklentileri ve Oda örgütlü-
ğüne değindiler. 

Panelin ardından “Harita/Geomatik 
Mühendisliği Bölümleri Lisans Öğren-

Üçüncü gün, Prof. Dr. Çetin Cömert 
moderatörlüğünde gerçekleşen “Özel 
Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
panelinde özel sektör adına Ufuk Aydın 
ile Metin Erel ve ücretli çalışanlar adına 
Özgür Yanıt Kaya konuşmacı olarak yer 
aldılar. Panelde; ücretli çalışan ve işve-
ren boyutuyla özel sektör sorunları ve 
çözüm önerileri ele alındı.

Kurultayın son gününde Prof. Dr. Çetin 
Cömert yönetiminde gerçekleşen “En İyi 
Bildiri Oturumu” gerçekleştirildi.  Otu-
rumun ardından, ‘En İyi Poster Bildiri` 
için birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülleri ve ‘En İyi Bildiri’ ödülü verildi.

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayının kapanış oturumu, Kurul-
tay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Halil Akıncı yürütücülüğünde yapıldı. 
Sonuç bildirgesi okunduktan sonra ge-
nel değerlendirme ile görüş ve önerilerin 
alınması sonrası kurultay tamamlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesinden Grup Pafta 

adlı öğrenci müzik grubu ve 

solo performansıyla Hasan 

Kılıç kısa bir konser verdi.

hkmo haberler
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Toplantılar

Hep Birlikte Aynı Hedefe

hkmo haberler

Odamız için birlikte karar almak 
ve üretmek kadar gerek şube 
ve temsilciliklerle gerek çalı-

şanlarımızla ilişkileri güçlendirmek de 
büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca 
Odamızın bilimsel, teknik, mesleki ve 
hukuki gelişmeleri takip ederek bunla-
ra yön vermesi ve bu gelişmelere katkı 
sunması da öncelikli amaçları arasın-
da yer almaktadır. Bu amaçlar doğrul-
tusunda gerçekleştirmiş olduğumuz 
ortak Yönetim Kurulu toplantılarına, 
STBK Genel Değerlendirme Toplantı-
sı’na ve Personel Eğitim Toplantısı’na 
dair detaylara gelin birlikte bakalım: 

Şubelerimizle                                                                                    
Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı

Bursa Şubemizde 16.02.2019 tarihinde, 
İstanbul Şubemizde 02.02.2019 tarihin-
de, Adana Şubemizde 19.01.2019 tari-
hinde Genel Merkez Yönetim Kurulu-
muz ve Şube Yönetim Kurullarımız bir 
araya geldi.

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

STBK Genel                                     
Değerlendirme Toplantısı

Odamızın bilimsel, teknik, mesleki ve 
hukuksal gelişmeleri takip etmesi, bu 
gelişmelere yön verebilmesi ve katkı 
sunabilmesi; mesleğimiz, meslektaşları-
mız ve Odamız üyeleri açısından büyük 
önem arz etmektedir.

Odamız Sürekli Bilimsel ve Teknik 
Komisyonları; Odamızın mesleki, bi-
limsel ve teknik konularda karar alma 
mekanizmalarını besleyen en önemli 
organıdır. Odamız STBK yönetmeliği 
gereği komisyon üyeleri ve başkanları 
Oda Yönetim Kurulu tarafından 4 yıllı-
ğına bu görevlere atanmaktalar. HKMO 
46. Dönemde STBK’ların daha aktif ve 
verimli çalışmalar yapabilmesi adına; 
komisyon isimlerinin ve oluşumlarının 
mesleğimizin dünyadaki üst örgütlerin-

deki (FIG-CLGE vb.) komisyon yapıları 
örnek alınarak yeniden yapılandırıl-
ması yoluna gidildi, bazı komisyonlar 
birleştirilerek ve bazılarının da isimleri 
değiştirilerek yeniden oluşturuldu.

Yeniden yapılandırma sürecinden sonra 
Oda Yönetim Kurulunca komisyonlara 
başkanlar atandı ve atanan bu isimler 
ile ilk Sürekli Teknik-Bilimsel Komis-
yonlar (STBK) Genel Değerlendirme 
Toplantısı; 02.02.2019 tarihinde HKMO 
İstanbul Şubemizde gerçekleştirildi. 

Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 
Oda Sürekli Bilimsel ve Teknik Komis-
yon başkanlarımız, Odamızın bilimsel 
yayın organı olan Jeodezi ve Jeoinfor-
masyon Dergisi`nin Editörü Doç. Dr. 
Bahattin Erdoğan, 17. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı, 
HKMO 2019 Eğitim Sempozyumu Yü-
rütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik ve TMMOB 2019 Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Sempozyumu Yürütme 
Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Caner 
Güney`in de katıldığı toplantıda; Oda-
mızın STBK çalışmalarından beklentile-
ri, önümüzdeki 4 yıllık komisyon çalış-
ma döneminin yol haritası, Odamızca 
yürütülen ve yürütülecek 2019 yılı içe-
risinde gerçekleştireceğimiz 17.Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 

Eğitim Sempozyumu ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Sempozyumu gibi bilimsel 
etkinlikler de değerlendirildi ve etkin-
liklerin STBK`lar ile koordinasyonu, 
Odamızın mevzuat çalışmalarına ve 
meslek içi eğitim faaliyetlerine STBK`-
ların katkısı, Odamız bilimsel ve süreli 
yayın organı “Jeodezi ve Jeoinformas-
yon Dergisi”nin yeni yapılanması, ulus-
lararası mesleki-bilimsel kuruluşlarla 
iletişimi ve etkileşim konuları, komis-
yonlar arası iletişim ve koordinasyon 
konuları ele alındı. 

Personel Eğitim Toplantısı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Merkez, Şubeler ve Merkeze Bağ-
lı Temsilciliklerde çalışan personelleri-
miz ile 27-28 Ekim tarihlerinde bir araya 
gelerek Personel Eğitim Toplantısı ger-
çekleştirdik.

II. Başkanımız Ayhan Erdoğan, Genel 
Sekreterimiz Ali İpek, Genel Saymanı-
mız Yeliz Karaarslan, Örgütlenme Sek-
reterimiz Murat Türüdü ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Okan Özege`nin de 
katıldığı eğitim toplantısı; personel su-
numları, idari işler, mali işler ve bilgi iş-
lem birimlerinin yaptığı bilgilendirme-
ler, soru-cevap bölümleri ve son olarak 
İletişim Farkındalığı Eğitimi ile başarılı 
bir şekilde tamamlandı.

Odamızın bilimsel, teknik, 

mesleki ve hukuki gelişmeleri 

takip ederek bunlara yön 

vermesi ve bu gelişmelere katkı 

sunması da öncelikli amaçları 

arasında yer almaktadır. 

Amaçlarımız doğrultusunda 

gerçekleştirilen ortak Yönetim 

Kurulu toplantılarına, 

STBK Genel Değerlendirme 

Toplantısı’na ve Personel Eğitim 

Toplantısı’na dair detaylara 

gelin birlikte bakalım.

Yapılandırılan
Komisyonlar

1- Mesleki Standartlar, Uygulamalar 
ve Yasal Temeller Kom.

2- Mesleki Eğitim-Öğretim Kom.

3- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri Kom.

4- Mühendislik Ölçmeleri Kom.

5- Jeodezi ve Konum Belirleme Kom.

6- Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama Kom.

7- Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Kom.

8- Kadastro ve Arazi Yönetimi Kom.

9- Mekânsal Planlama ve İmar Kom.

10- Taşınmaz Değerlemesi ve 
Yönetimi Kom.
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HKMO Yanınızda

Üyelerimiz ve Mesleğimizin Olduğu Her Yerde

hkmo haberler

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

konularla ilgili görüş alışverişinde bu-
lunmak, öncelikli amaçlarımız arasında 
yer alıyor.

Gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra 
da gerçekleştirmeye devam edeceğimiz 
ziyaretlerimiz ile hem paydaşlarımızla 
olan iletişimimizi güçlendirmeyi hedef-
liyoruz hem de mesleki sorunlarımızın 
çözümü için birlikte hareket etme gaye-
sini paylaşıyoruz. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları

46. Dönem Yönetim Kurulu olarak mes-
lek alanlarımızı korumak, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla Odamızın kurumsal 
iletişimini güçlendirmek, mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın sorunlarını ilgili 
ve yetkili mercilerle paylaşmak ama-
cıyla sık sık gerçekleştirdiğimiz kurum 
ziyaretlerimiz kapsamında;

- 19.02.2019 tarihinde DSİ Arazi ve Top-
lulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hiz-
metleri Daire Başkanı Sayın Sinan De-
mirbaş`ı makamında ziyaret ettik.

- 14.02.2019 tarihinde BOTAŞ Etüt ve 
Proje Daire Başkanı meslektaşımız Sa-
yın Dr. Necati Evren başta olmak üze-
re meslektaşlarımız olan Etüt ve Proje 
Daire Başkan Yardımcısı Sayın Argun 
Akyazı, Etüt Proje Daire Başkanlığı 
Boru Hatları Etüt Müdürü Sayın Se-
lim Çiçek, Etüt Proje Daire Başkanlığı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Sayın 
Erdinç Örsan Ünal ve Yönetim Kurulu 
eski üyelerimizden Sayın Özkan Talay`ı 
makamında ziyaret ettik.

- 06.02.2019 tarihinde TCDD Genel Mü-
dür Yardımcısı, meslektaşımız Sayın İs-
mail Çağlar`ı makamında ziyaret ettik.

Ziyaretlerde; kurum bünyesinde çalışan 
harita mühendisi meslektaşlarımızın ko-
numları ve önemi, kamuda harita mü-

hendisliği kadro ve atamaları, kurum 
bünyesinde gerçekleştirilen projeler ve 
meslektaşlarımızın Odamızdan beklen-
tilerine dair istişarelerde bulunularak, 
mesleğimizle ilgili kurum bünyesinde 
gerçekleşen faaliyetlere ve mevzuat ça-
lışmalarına ilişkin her türlü katkının 
Odamızca verileceği vurgusunu yaptık.

Genç Meslektaşlarımız

- İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
organize ettiği teknik gezi kapsamında 
Ankara’da bulunan mesleki kurumları 
ziyarete gelen öğrenci meslektaşları-
mızla Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ve Ankara Şube Başkanımız bir araya 
geldi.

19 Şubat 2019 Salı günü Odamızca dü-
zenlenen akşam yemeğinde, Genel Baş-

kanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Odamızın amaç ve çalışmalarından 
kısaca bahsetti. Odamızın kurumsal 
yapısı ve Oda-öğrenci ilişkileri üzeri-
ne sohbette bulunularak Odamızın ve 
mesleğimizin geleceğinin kendilerinde 
olduğuna ve mesleğimize sahip çıkma-
larının gerekliliğine vurgu yaptık. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerince 
Ankara’daki mesleki kurumlara yönelik 
organize edilen teknik gezi kapsamında 
19 Mart 2019’da Odamızca organize 
edilen öğle yemeğinde öğrenci meslek-
taşlarımızla bir araya geldik. Ziyarette 
Odamızın kurumsal yapısı, Oda-öğren-
ci ilişkileri ve öğrenci etkinliklerinden 
bahsedip, Odamızın ve mesleğimizin 

Bazen meslek alanlarımızın 

korunması, bazen mesleğimizin 

ve meslektaşlarımızın 

sorunlarının ilgili ve yetkili 

mercilere iletilerek çözüme 

kavuşturulması bazen de 

mesleğimizi geleceğe taşıyacak 

gençlerimizin yanında olunması 

adına sürekli toplantılar ve 

ziyaretler düzenliyoruz. Tüm 

üyelerimizin her alanda yanında 

olmak için gereken her çabayı 

sarf ediyoruz.

geleceği olan kendilerinin mesleğimize 
sahip çıkmaları hususunda sohbette bu-
lunduk.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Genel Başkanımız Orhan Kasap ve Yö-
netim Kurulu üyelerimiz; Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürü Sayın Mehmet 
Zeki Adlı, Sayın Adil Hakan Ayber, 
Sayın Sinan Fidan, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanı Sayın Mehmet Postacı’yı 
farklı zamanlarda makamlarında zi-
yaret ederek, mesleki gündeme ilişkin 
olarak Odamızın görüş, beklenti ve ta-
leplerini dile getirdi. 

Görüşmelerde LİHKAB sürecindeki ro-
tasyon ve yeni tercih süreci, LİHKAB ve 
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27. Dönemde göreve gelen meslektaş-
larımızı tebrik ettiğimiz görüşmelerde, 
mesleğimizin sorunları ve birlikte yü-
rütülecek çalışmalar, harita/geomatik 
mühendisliği eğitim-öğretim süreci, 
üniversitelerde plansız artırılan harita/
geomatik mühendisliği kontenjanları, 
yeni açılan düşük nitelikteki bölümler, 
SHKMMB-LİHKAB sorunları gibi ko-
nuları ele alarak mesleğimizin sorun-
larına ve mevzuat değişikliklerine yö-
nelik birlikte çalışmalar yürütülmesini 
kararlaştırdık.

SHKM Üyelerimiz 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendis-
lik ve Müşavirlik Büroları sahibi üye-
lerimiz; 26.02.2019 tarihinde, Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Bü-
roları (LİHKAB) ile ilgili yaşadıkları 
sorunlara dair Ankara`da yaptıkları ba-
sın açıklaması sonrasında Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğüne ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına kanun değişikliği 

Harita Bülteni

SHKMB konusundaki gelişmeleri ele 
alarak önümüzdeki dönemdeki sektö-
rel gelişmeler konusunda bilgi paylaşı-
mında bulunduk. 

Odamızca tapu ve kadastro bilgilerinin 
Odamız üyelerine HKMO-BIS üzerin-
den açılması ve üyelerimizin özellikle 
takyidatlı tapu kayıtlarına ulaşabilme-
lerini sağlamak amacıyla, Odamız ile 
TKGM arasında bir veri paylaşım pro-
tokolü hazırlanarak imzalanması tekli-
fini sunduk. Detayları ve teknik boyutu 
çalışılarak önümüzdeki günlerde kesin-
leşecek olan bu proje üzerinde taraflar-
ca bir protokol imzalanması konusunda 
mutabık kalındı.

Ayrıca bazı Kadastro Müdürlüklerinde 
üyelerimizin yaşadığı önemli bir sorun 
olan damga vergisi bildirimine bakmak 
yerine özellikle ödeme dekontunun iş 
bazlı tek tek aranmasının ciddi bir mağ-
duriyet yarattığını ve bu konuda 2016 
yılında sorunun çözümü için TKGM 

tarafından yayımlanan genelgeyi ha-
tırlatarak üyelerimizin damga vergisi 
bildirimini yaptıktan sonra ay sonunda 
toplu ödeyebilmesinin önünün açılması 
gerektiği önerisini ilettik.

Bunların beraberinde, imar affı/barışı 
sürecinde meslektaşlarımızın Tapu ve 
Kadastro İl Müdürlüklerinde özellikle 
cins değişikliği işlemlerinde yaşadık-
ları sorunları ve çözüm önerilerimizi 
ilettik.

Milletvekili Meslektaşlarımız

HKMO Yönetim Kurulu olarak TBMM 
27. Dönem milletvekili olan meslektaş-
larımızla bir araya geldik. Adalet ve 
Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili 
Sayın Selahattin Minsolmaz, İstanbul 
Milletvekili Sayın Osman Boyraz ve Ya-
lova Milletvekili Sayın Meliha Akyol’u 
TBMM’deki makamlarında ziyaret ede-
rek meslek ve ülke gündemine dair gö-
rüşmelerde bulunduk.

için dilekçe ile başvuruda bulunduktan 
sonra Odamızı ziyaret ettiler. 

Ziyaretleri ile birlikte Odamıza da birer 
dilekçe veren serbest harita ve kadastro 
mühendisi üyelerimiz, anılan süreçten 
uzun süredir olumsuz etkilendiklerini 
belirtip belirli kriterleri taşıyan tüm ser-
best harita ve kadastro mühendislerine 
sınavsız lisans verilmesi için Odamızın 
da gerekli girişimlerde bulunmasını ta-
lep ettiler. 

Odamız II. Başkanı Ayhan Erdoğan 
ve Genel Sekreteri Ali İpek tarafından; 
sorunun çözümüne yönelik Odamızın 
yaptığı girişimler, kurumsal görüşme-
ler, hukuki çalışmalar ve yargı kararları 
hakkında meslektaşlarımıza bilgiler ve-
rilerek, güncel süreç aktarıldı. 

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Kapsamında Gerçekleştirdiğimiz Kurum Ziyaretleri

25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara`da Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kongre Merkezi’nde, “Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0” temasıyla düzenlediğimiz 
17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı kapsamında kamu kurum ve 
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ettik.

Yaptığımız ziyaretler ise şu şekilde:

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, 

• Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Osman Alp, 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, 

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 

• TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, 

• Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan 
Gökçeoğlu, 

• Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tekin 
Yürür,

• Milli Emlak Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ankıtcı, 

• Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşınmaz Geliştirme Dairesi Başkanı Selçuk 
Aydemir, 

• Türk Standartları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Uğur Büyükhatipoğlu, 

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Mehmet Ateş,

• Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 

• DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hasan Eler, 

• DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Sinan Demirbaş.
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taahhütname ile şantiye şefliği üstlen-
mesinin uygulamada sorunlar yarata-
cağını dile getirdik. 

Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sun-
ma Yönetmeliği Taslağı ile ilgi olarak da 
taslağın genel olarak uygun olduğunu 
belirterek eksik bırakılan tanımlamala-
rın giderilmesi gerektiğini, alt başlıkların 
ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerektiği-
ni bildirdik. BÖHHBÜY ile Düşey Engel 
Verilerini Toplama ve Sunma Yönetme-
liği Taslağı arasında tüm paydaşların 
asgari müştereklerini dikkate alacak, 
bürokrasi, zorluk veya çıkar çatışması 
oluşturmayacak dengeli bir mevzuat 
bağlantısı sağlanması gerektiğinin üze-
rinde durduk. Tutulacak veri tabanının 
da güncel olması gerektiğini belirttik. 

Meslek alanlarımızın menfaati ve kamu 
yararı için ilgili mercilerle paylaşılmak 
üzere STBK’larımız öncülüğünde hazır-
layacağımız görüş, öneri ve taleplerimi-
zi dile getirmeye devam edeceğiz. 

Kurulunda HKMO’nun da yer alması-
nın önemini belirttik ve veri kaynakları-
nın mevzuata uygun olması gerektiğini 
vurguladık. TKGM’ye ilettiğimiz ikinci 
görüş raporumuzda da Taşınmaz Değer 
Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetil-
mesi Hakkında Yönetmelik Taslağı ile 
ilgili ek görüşlerimizi dile getirdik. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile ilgili olarak da düzenlemede eksik 
olan “yapı aplikasyon” ibaresinin Yö-
netmeliğin 5.maddesi ile değiştirilen 
56.maddenin üçüncü fıkrasına eklen-
mesi gerektiğini bildirdik. 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 
hakkında ise şantiye şefi tanımındaki 
hukuka aykırı olduğunu düşündüğü-
müz hususları dile getirerek hukuksal 
düzenlemeler gereğince şantiye şefi gö-
rev tanımında harita mühendislerinin 
de olması gerektiğini belirttik. Ayrıca 
üye beyanına dayalı olarak hazırlanan 

blok ve bağımsız bölüm numaralarının 
düzeltilmesi” başlıklı maddedeki dü-
zenlemede ise TKGM’nin görev, yetki 
ve sorumluluk alanındaki mülkiyete 
ilişkin kadastro teknik hizmetlerinde 
LİHKAB deyiminin yer almasının yet-
ki karmaşasına neden olacağı üzerinde 
durduk. 

Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Ku-
rulması ve Yönetilmesi Hakkında 
Yönetmelik Taslağı hakkında ise gay-
rimenkul değerleri konusunda ana-
liz raporları oluşturma ve yayımlama 
görevinin TKGM’nin sorumluluğuna 
bırakılması, Taşınmaz Değer Bilgi Mer-
kezine kaydedilen verilerin kamu ku-
rum ve kuruluşları dışında herhangi bir 
özel kuruluş veya şirkete aktarılmaması 
gerektiğini vurgulayarak teknik tanım-
lamalar ile ilgili eksikler olduğunun 
üzerinde durduk. Ayrıca toplu değerle-
menin taşınmaz piyasasının göstergesi 
olan satış fiyatları üzerinden yapılması 
gerektiğini ve oluşturulacak Danışma 

Harita Bülteni

Oda Görüşlerimiz

Meslek Menfaatlerimiz İçin Çalışıyoruz

Son dönemlerde de gündemde olan 
ve meslek alanlarımızı yakından 
ilgilendiren mevzuat değişiklikleri 

ile görüş ve önerilerimizi gerek ilgili ba-
kanlıklar/kamu kurumları ile gerek bu 
kurumlara iletilmek üzere TMMOB’ye 
sunduk.  

Gündemde çok fazla yer alan bu de-
ğişikliklerden biri olan Çevre Kanunu 
ve Maden Kanunu ile İlgili Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gö-
rüşümüzü TMMOB’ye ileterek Çevre 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde ön gö-
rülen değişikliklerin Çevre Düzeni Pla-
nı ve Mekânsal Strateji Planı açısından 
eksiklikleri olduğunu; belirli bir bölge 
için düzenleme getirmenin hukukun 
genellik, süreklilik, soyutluk ilkesine 
aykırılık taşıdığını; riskli yapı tespiti 
için lisanslandırılan kurum kuruluşlara 
ceza verilmesini düzenlemesinin TM-
MOB`nin yetkisi açısından çelişki ya-
ratıp yaratmadığının değerlendirilmesi 
gerektiğini; yeni standart belirlenerek 

plan onaması yapılması düzenlemesi-
nin kent dokusunu bozacağı ve kent 
planlarının bütünlüğünü olumsuz etki-
leyeceğini belirttik. 

Maden Kanunu açısından ise harita 
mühendisliği istihdam alanının ihti-
yaç halinde öngörülmemesi gerektiği 
üzerinde durarak kaldırılan “Oda Sicil 
Belgesi” tanımının devamlılığının sağ-
lanması gerektiğini tekrar ettik. 

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta-
sarısı Taslağı ile ilgili olarak da süresi 
dolan ipoteğin malikin talebi ile terkini 
için öngörülen sürenin 30 gün değil 1 
yıl olması gerektiğini belirterek “İpote-
ğin terkin edileceği, ipotek alacaklısına 
bildirilir. İpotek alacaklısının tebliğ ta-
rihinden itibaren otuz gün içinde tapu 
sicil müdürlüğüne itiraz etmemesi du-
rumunda ipotek tapu müdürlüğünce 
terkin edilir.” düzenlemesinin de eklen-
mesi gerektiğini dile getirdik. “Hatalı 

Sürekli Teknik ve Bilimsel 

Komisyonlarımız öncülüğünde 

yaptığımız çalışmalar 

sonucunda hazırladığımız rapor 

ve görüşleri, ilgili mercilerle 

paylaşmanın yanı sıra Odamız 

web sitesinde de yayınlayarak 

üyelerimizin bilgisine de 

açıyoruz. 
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HKMO Duruşu

Basın Açıklamalarımız

hkmo haberler

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. 

İstanbul Boğazı                                                                                   
İmar Barışıyla Savaşta

21 Aralık 2018 tarih ve 2/1491 esas no. 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunu-
lan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Boğaziçi sahil şe-
ridi ve öngörünüm bölgesine ait sınır 
ve koordinat listesi değiştirilerek imar 
barışı/affı kapsamına giren alan geniş-
letilmiştir. 

Boğaziçi Kanunu`nun ilk maddesinde 
de belirtildiği üzere kanunun dü-
zenlenmesindeki amaç; İstanbul 
Boğaziçi Alanı`nın kültürel ve tari-
hi değerlerini ve doğal güzellikle-
rini kamu yararı gözetilerek koru-
mak ve geliştirmek ve bu alandaki 
nüfus yoğunluğunu artıracak ya-
pılanmayı sınırlamak için uygula-
nacak imar mevzuatını belirlemek 
ve düzenlemektir. Burada üzerin-
de durulması gereken asıl nokta-
nın kamu yararı olduğu aşikârdır.

Getirilen bu değişiklik imar affı/ba-
rışının düzenlemesine neden karşı 
çıktığımızın haklı bir göstergesidir. 
Halkın yararına ve halkın çıkarını 
koruma amacı taşıdığı ileri sürülerek 
yürürlüğe giren ve uygulanan imar 
affında asıl amacın bazı kesimlerin 
çıkarlarını korumak olduğu bu dü-
zenleme ile bir kez daha anlaşılmıştır. 
İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliği 
olan Boğaziçi’ndeki kaçak yapıların 
yasal hale gelmesi, yıkım kararları ve 
idari para cezalarının iptal edilecek 
olması sadece kamu vicdanında değil 
dünya mirası İstanbul kentinin kül-
tür, tabiat varlıklarının geleceğinde 
de iyileştirilmesi olanaksız derin ya-
ralar açacaktır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak kamu yararına olması 
gereken uygulamaların herkese açık 
ve eşit bir şekilde kullanılması gerek-
tiği kanısı ile aksi haldeki uygulama-
lara her zaman karşı olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz. 

İyi İnsan Olunmalı!

Geçtiğimiz aylarda bir vakıf üniversi-
tesinde yaşanan cinayet, üniversiteler-
deki güvenlik zafiyetinin, üniversite 
çağına gelmiş bireylerin bencillik, her 
ne pahasına olursa olsun ders geçme 
hırsı ile dolu, insan sevgisi ve hoşgörü-
den yoksun, kopya çekmeyi kendisine 
bir hak olarak gören, mezun olduktan 
sonra adalet dağıtması gerekirken daha 
öğrenciyken bile adalet duygusundan 
yoksun bireylerin topluma nasıl katıl-
dığının somut bir göstergesi olmuştur.

Hukuk Fakültesindeki bir 4. sınıf öğ-
rencisinin kopya çekmesine müdahale 
eden 26 yaşında Araştırma Görevlisi 
Ceren Damar Şenel, bu öğrenci tara-
fından bıçaklanarak ve silahla göğsün-
den vurularak alçakça katledilmiştir.
Çözüm; okul öncesi eğitimden üniver-
siteye kadar her aşamasında odağında 
insanları ve tüm canlıları sevdirmeyi, 
hoşgörüyü, empatiyi, adalet ve dürüst-
lük duygusunu esas alan bilimsel ve 
özgür bir eğitim sisteminin tez vakit 
yaratılmasıdır. Bu çok uzun bir süreçtir; 
ancak en azından tohumlarının şimdi-
den atılması en önemli temennimizdir.  
Bunun beraberinde bireysel silahlan-
manın önüne geçilmesi ve yaşam hak-
kına saygı duyulması gerektiği bilinci 
herkese kazandırılmalıdır.

Herkesi eşitlik, özgürlük, barış, hoşgö-
rü ve adalet duygusuyla yaşamaya da-
vet ederken, hayatını kaybeden Ceren 
Damar Şenel`in ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyor ve böyle olayların bir 
daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Hrant İçin, Adalet İçin

12 yıl önce genel yayın yönetmeni ol-
duğu Agos gazetesi önünde katledilen 
Hrant Dink, ülkemizde hep birlikte, 
barış ve kardeşlik içerisinde yaşama ar-
zusundan başka bir niyeti olmayan ve 
bunu her fırsatta dile getirdiği için sal-
dırılarla, suikastlarla karşılaşan pek çok 
aydınımız ve gazetecimizden biriydi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak “Hrant İçin, Adalet İçin” barış ve 
kardeşlik içerisinde yaşamamıza engel 
olmaya çalışan her türlü zihniyete, gi-
rişime karşı olduğumuzu bir kez daha 
hatırlatırken; din, dil, ırk, cinsiyet ve si-
yasi görüş farkı gözetmeden tüm halk-
ların ülkemizdeki kardeşliğine olan 
inancımızla Hrant Dink`i saygı ve öz-
lemle anıyoruz. 

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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Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi...

1993 yılında Gazeteci Uğur Mumcu`-
nun evinin önünde arabasına koyu-
lan bomba da, 2001 yılında Diyarbakır 
Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan`ın 
içerisinde bulunduğu emniyet aracına 
açılan ateş de Türkiye yakın tarihinin 
kara lekelerinden biri olmuş ve umuda 
darbe vurmuştur. Aradan geçen onca 
yıla rağmen her iki cinayet de hâlâ ay-
dınlatılmamıştır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak faili meçhul bırakılan tüm cina-
yetlerin bir an önce açığa çıkarılmasını 
ve adaletin tecelli etmesini, toplumsal 
huzurumuzu bozmaya yönelik bu tarz 
saldırıların bir daha yaşanmamasını 
diliyor; keskin kalemi ile Türkiye ger-
çeklerini anlatmaktan hiçbir zaman 
çekinmeyen, yıllar önce dile getirdik-
lerinde haklı olduğu zamanla anlaşılan 
Uğur Mumcu`yu ve yaptıkları ile halen 
hafızalarda yer alan, örnek bir emniyet 
müdürü profili çizen Ali Gaffar Okkan`ı 
saygı ve özlemle anıyoruz.  

Bu nedenle son olarak İstanbul-Kar-
tal‘da çöken 8 katlı bina ve yanında 
çökme riski olan diğer binalarda oldu-
ğu gibi vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini tehdit eden sorunlara karşı 
tüm mühendislik yapılarının inşası ve 
sonrasında düzenli olarak hareketleri-
nin izlenebilmesi için  deformasyon ölç-
melerinin yapılması ve yasal bir zorun-
luluk haline getirilmesi gerekmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak yaşanan üzücü olayda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 
yakınlarına başsağlığı, yaralanan va-
tandaşlarımıza acil şifalar diliyor, en-
kaz altında kalanların bir an önce kur-
tarılmalarını temenni ediyoruz. Bu ve 
benzeri olayların bir daha yaşanma-
ması için kaçak yapılaşmalara, eksik 
zemin-etüt çalışmalarına göz yumul-
mamasını; deformasyon ölçmelerinin 
ihmal edilmemesini, tehlike arz eden 
binaların imar afları ile örtbas edil-
mesi yerine bilime ve mühendislik 
tekniklerine dayalı, topluma, çevreye 
ve yaşam hakkına duyarlı yapıların 
yapılması gerektiğini yineliyor ve bu 
amaçla gerekli çalışmaların arttırılma-
sı için sürecin takipçisi olacağımızı bir 
kez daha tekrar ederek basına ve ka-
muoyuna saygı ile duyuruyoruz. 

İmar Kanunu Affeder,                                          
Mühendislik İlkeleri Asla!

İstanbul, Kartal`da 06.02.2019 tarihinde 8 
katlı bir binanın çökmesi sonucunda son 
verilere göre 11 vatandaşımız hayatını 
kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. 

Binanın çökme sebebi henüz bilinmese 
de İstanbul Valiliği tarafından yapılan 
açıklamada binanın son 3 katının kaçak 
olduğu vurgulandı. Son çıkarılan imar 
affı ile tekrar gündeme gelen kaçak ya-
pılaşmalar ve İstanbul`da çöken bina; 
imar aflarının bir çözüm olmadığını bir 
kez daha göstermiştir.  

İmar affı çözüm değil. Maalesef ki gele-
nekselleşen imar affı süreçleri; yapıların 
depreme dayanıklılığı, çevre, barınma 
ve yaşam hakkı, can ve mal güvenliği 
gibi alanlarda ağır sorun ve zararlara 
yol açabilecek belirsizlikler yaratırken 
mühendislik hizmetleri yönünden de 

Yeni Zelanda`da Yaşanan                              
Terör Saldırısını Kınıyoruz

15 Mart`ta, Yeni Zelanda’nın Christc-
hurch kentindeki iki camiye ibadet sıra-
sında düzenlenen ve 49 kişinin hayatını 
kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı te-
rör saldırıları bir kez daha göstermiştir 
ki acının ve katliamların rengi, dili, dini, 
ırkı yoktur ve bir arada, kardeşçe yaşa-
ma arzusu ne yazık ki sıklıkla sekteye 
uğratılmaktadır. Saldırıyı gerçekleşti-
ren şahsın yayınlamış olduğu metinde-
ki söylemleri, bu tarz saldırıların devam 
edeceğine ve ülkemizin de bu tehditler 
altında olduğuna işaret etmektedir. Ya-
şanma ihtimali olan her türlü saldırıya 
karşı gerekli tedbirlerin zamanında 
alınması, bu tarz saldırılara imkân ve-
rilmemesi ve ülkemizi yönetenlerin bu 
tip olaylarda siyasi yarar kaygısı gözet-
meksizin hassas olması gerekmektedir.

İnsanların kimliğine, inançlarına, di-
nine, düşüncesine yönelik gerçekleşen 
her türlü saldırıya karşı olduğumuzu, 

kamu denetimi sorumluluğunun ihmal 
edilmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde sağlıklı, güvenli ve yaşanabi-
lir kentler kurmak için; doğal varlıkları, 
ekolojiyi, tarihi, kültürel ve toplumsal 
değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren 
bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası 
temelinde bütüncül bir planlama yakla-
şımına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kap-
samda çevreyi gözeten, dönüşüm alan-
larında yaşayanların ihtiyaçlarını göz 
önüne alan, “insanı ve insanca yaşamı” 
temel hedefine koyan bir planlama süre-
ci acil olarak başlatılmalıdır.

Tüm mühendislik yapıları için defor-
masyon ölçmeleri şart!  Binalar başta 
olmak üzere köprü, baraj, tünel, yol ve 
benzeri tüm mühendislik yapılarında 
gerek inşaat aşamasında gerekse yapının 
kullanım/işletim aşamasında periyodik 
ve sürekli olarak deformasyon ölçmele-
rinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

gerek ülkemizde gerek tüm dünyada 
kardeşçe yaşama umudumuzdan vaz-
geçmeyeceğimizi bir kez daha tekrar 
ediyor; saldırıda hayatlarını kaybeden-
leri anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sa-
bır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Emperyalizmin Diz Çöküşüdür 
Çanakkale Destanı

18 Mart 1915`te kazanılan Çanakkale 
Zaferi; hem I. Dünya Savaşı`nın seyrini 
değiştirerek emperyalist güçlerin plan-
larını sekteye uğratmış hem de Türkiye 
tarihinde yeni bir sayfa açarak emper-
yalizme karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı 
mücadelesine ışık tutmuş ve umut aşıla-
mıştır. Çanakkale Zaferi sonrası Mustafa 
Kemal`in öncülüğünde başlatılan Kurtu-
luş Savaşı da destansı bir zaferle sonuç-
lanmış ve Bağımsız Türkiye Cumhuriye-
ti’nin sağlam temellerini oluşturmuştur.

Çanakkale Zaferi`ni tarihe altın harf-
lerle yazarken gözünü kırpmadan can-
larını bu vatan için veren atalarımızı 
bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, 
Çanakkale`deki mücadelede onlardan 
aldığımız güç ve ışık ile her zaman em-
peryalizmin karşısında olacağımızı tek-
rar hatırlatmak istiyoruz.

Harita Bülteni
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“Kamu Kavramı, Kamu Hizmeti ve 
Kamu Personel Rejimi”, “Kamu Ça-
lışanlarının Özlük Hakları, Mali ve 
Sosyal Durum Analizi” üzerine su-
numların yapıldığı çalıştayda; “Kamu 
Çalışanlarının Sendikal Hakları ve Mü-
cadele Süreci” üzerine bilgilendirmeler-
de de bulunuldu. 

TMMOB Ücretli Çalışan                     
İşsiz   Mühendis, Mimar, Şehir                      
Plancılarının Sorunları Çalıştayı

22.12.2018 tarihinde düzenlenen ve 
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu ka-
rarları uyarınca, “Krize Karşı Emeğimi-
ze, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz” kampanyası kapsamında 
gerçekleştirilen çalıştayda; “Ekonomik 
Kriz ve Emek”, “Mühendisler, Mimar-
lar ve Şehir Plancıları: Fabrika, Toplum-
sal Yaşam ve Kent” başlıklı sunumlar 

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. 

TMMOB, demokratik bir kitle 
örgütü kimliği ile üyelerini 
oluşturan mühendis, mimar ve 

şehir plancılarının sorunlarını dile ge-
tirmeye devam ediyor. İlgili çalıştaylar 
düzenliyor, hukuki girişimlerde bulu-
nuyor. Son dönemde TMMOB öncülü-
ğünde gerçekleşen bu etkinliklerin bir 
kısmına gelin birlikte göz atalım: 

TMMOB Kamuda Çalışan                          
Mühendis, Mimar, Şehir                        
Plancılarının Sorunları Çalıştayı

15.12.2018 tarihinde düzenlenen çalış-
tay kapsamında;
-Kamuda çalışan mühendis, mimar, şe-
hir plancıları için TMMOB tarafından 
başlatılan özlük haklarının iyileştiril-
mesine yönelik kampanyanın süreklili-
ğinin sağlanması ve öneriler üzerinden 
çalışmalar yapılması,
- OHAL sürecinde çıkarılan KHK`lar 
ve meslektaşlarımızın da içinde bulun-
duğu kamuda yaşanan mağduriyetler, 
baskılar, disiplin soruşturmaları, ihraç-
lar, hak kayıpları hakkında sürecin ta-
kipçisi olunması,
 - TİS görüşmelerinde haklarımızın iyi-
leştirilmesine yönelik somut taleplerin 
ortaya konulması gibi başlıklar değer-
lendirmeye sunuldu.

Her Kesim İçin Bir Çalışma Var

TMMOB Çalışmaları Hız Kesmiyor  

gerçekleştirildi. Ayrıca “TMMOB ile 
SGK Arasında İmzalanan İş Birliği Pro-
tokolü Süreci” hakkında sunum ve de-
ğerlendirmenin de yapıldığı çalıştay, 
ücretli çalışan-işsiz mühendis, mimar, 
şehir plancılarının sorunları ve örgüt-
lenme üzerine forumla sona erdi. 

OHAL KHK’larıyla İhraç Edi-
len Mühendis, Mimar ve Şehir                  
Plancılarının Sorunları Çalıştayı

TMMOB’nin ”Krize Karşı Emeğimize 
Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çı-
kıyoruz” kampanyası kapsamında dü-

zenlediği calıştayların üçüncüsü olan 
ve 05.01.2019 tarihinde gerçekleştiri-
len çalıştayda; sendikaların OHAL ve 
KHK’lara karşı mücadele süreci, ihraç 
edilen 4500 KESK üyesiyle gerçekleşti-
rilen dayanışma faaliyetleri, OHAL ve 
KHK rejiminin hukuki statüsü, ihraçla-
rın durumuna ilişkin TBMM`de yürütü-
len çalışmalar üzerine bilgilendirme ve 
değerlendirmelerde bulunuldu. İhraç 
edilen TMMOB üyesi mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının kendi deneyimle-
rini ve mücadele pratiklerini paylaştık-
ları forumla sona eren çalıştayın bu bö-
lümünde, Diyarbakır Şube Başkanımız 

Harita Bülteni tmmob haberler

Can Deniz Akdemir de forum modera-
tör yardımcılarından biri oldu. 

TMMOB,                                                                                                 
Dünya Su Günü Sempozyumu 

23.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen 
sempozyumda “Su Yönetimi” başlıklı 
ilk oturumda “Su ve Politika”, “Suyun 
Metalaşması ve Su Hakkı” ile “İklim 
Değişikliği ve Su” konuları üzerine; su-
numlar yapıldı.

“Tarımsal ve Kentsel Su Politikaları” 
kapsamındaki ikinci oturumda ise Ta-
rımsal Su Politikaları ve Kentsel Su 
Politikaları üzerine sunumlar yapıldı. 
Sempozyum, “Erişilir ve Güvenilir İçme 
Suyu Hakkı” konulu panel ile sona erdi. 

Açılış konuşmasını Emin 
Koramaz’ın yaptığı TMMOB 

Ücretli Çalışan İşsiz   
Mühendis, Mimar, Şehir                      

Plancılarının Sorunları                
Çalıştayı‘nda, “Ekonomik Kriz ve 

Emek”, “Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir Plancıları: Fabrika, Toplumsal 

Yaşam ve Kent” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirildi. 
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Kamuda Kadrolu,                             
Güvenceli İstihdam Mücadelesi                                
Kazanımlarla Devam Ediyor

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel 
Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl 
yapılan hizmet alımı yoluyla mühendis 
istihdamı ihalesine ilişkin Birlik tarafın-
dan açılan iptal davasında idare mah-
kemesi, kamuda sürekli ve asli görev-
lerde çalışacak personelin ihale yoluyla 
istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle 
ihalenin iptaline karar vermişti. Mah-
kemenin iptal kararına rağmen MTA, 
kamusal hizmetin kiralık personel ara-
cılığıyla görülmesi için benzer bir ihale 
gerçekleştirdi. MTA`nın gerçekleştirdi-
ği bu yeni ihaleye karşı açılan davada 
da idare mahkemesi TMMOB’nin tale-
bini haklı bularak, MTA`nın kamu hiz-
metini hizmet alımı ihalesiyle, kiralık 
personele gördürme girişimine bir kez 
daha dur, dedi.

Mahkeme kararında; geçtiğimiz yıl 
verilen iptal kararını uygulamayan 
MTA`nın bu davranışının hukuk devle-
ti ilkesiyle bağdaşmadığı, kamu iktisa-
di teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle görevli oldukları kamu hiz-
metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlerin memurlar ve diğer kamu gö-
revlileri eliyle görüleceği gerekçesiyle 
MTA tarafından gerçekleştirilen ihale-
nin hukuka uygun olmadığı belirtildi. 
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda 
Mahkemece, daha önce verilen iptal 
kararına esas olan ihalenin sadece ihale 
usulü değiştirilerek yeniden gerçekleş-
tirilmesinin, yargı kararının uygulan-
ması sonucunu doğurmadığı vurgula-
narak, personel çalıştırılmasına yönelik 
pazarlık usulü ile yapılan ihalenin ipta-
line karar verildi.

Mahkemenin bu kararı; TMMOB’nin 
kamuda kadrolu, güvenceli istihdam 
mücadelesinin haklılığını ve meşruiye-
tini bir kez daha göstermiştir. Bu mü-
cadele kapsamında kamu hizmetlerinin 
güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, söz-
leşmeli personeller aracılığıyla gördü-
rülme anlayışından derhal vazgeçilmeli 

ve kamuda mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için kadro tahsis edilerek, ka-
lıcı, güvenceli atama yapılmalıdır. 

TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı

12 Nisan 2019 tarihinde “6754 Sayılı Yasa-
nın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorun-
lar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla gerçek-
leştirilen çalıştay kapsamında Bilirkişilik 
Çalışma Grubu adına “Bilirkişilik ve Etik” 
başlıklı tematik sunumu Oda Müdürü-
müz Timur Bilinç Batur gerçekleştirdi.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
seçiminin ardından başlayan 1. oturum-
da “6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilir-
kişilik Eğitimleri”, 2. oturumda “6754 
Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uz-
manlık Alanları” ve 3. oturumda “6754 
Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Baş-

vuruları ve Kabul Şartları” ana başlıkla-
rı ile sunumlar gerçekleştirildi.

“6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirki-
şilik Uzmanlık Alanları” başlıklı otu-
rumda Oda Müdürümüz Timur Bilinç 
Batur, bir sunum daha yaptı. 

Forum bölümünde katılımcıların sorula-
rının yanıtlanması ile çalıştay sona erdi.

Çalıştay’da, “Bilirkişilik ve Etik” 
başlıklı tematik sunumu Oda 

Müdürümüz Timur Bilinç Batur 
gerçekleştirdi.
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Sicil Numaranı Söyle

Kargon               İndirimle Gitsin

Odamız; üyelerimizin kargo gönderimlerinde en uygun �yata en iyi hizmeti alabilmesi için,
ulusal çapta yaygın dağıtım ağı ve şubeleri olan MNG Kargo ile indirim sözleşmesi imzalamıştır.

Sözleşme gereğince Odamız kayıtlarında üyelik kaydı faal olan tüm üyelerimiz
%40 indirim olanağından yararlanabilecektir.

Üyelerimizin bu indirimden yararlanabilmesi için Oda kimlik kartlarını kargo görevlisine göstermeleri yeterlidir. 
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Odamız; sağlıklı bir kentleşme 
için olmazsa olmaz olan yapı 
aplikasyon projesinin uygu-

lanması ve fenni mesullük konularında 
uzun yıllar çalışmalar yapmış, bu çalış-
malar neticesinde hazırlanan raporları, 
ilgili kurumlar ve yerel yönetimleri bil-
gilendirmek için resmi yazılarla iletmiş-
tir. Bu konuda siz değerli üyelerimizin 
ve okurlarımızın da bilgilerini tazele-
mek ve önemli bir mesleki iş kalemimiz 
hakkında farkındalığı artırmak üzere 
bu konulara tekrar açıklık getirmek is-
tedik: Bilindiği üzere 03.05.1985 tarihli 
ve 3194 sayılı İmar Kanunu, yerleşme 
yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmala-
rın; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun kurulmasını sağlamak amacıy-
la düzenlenmiştir. İmar Kanunu’nun 
“Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye 
şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar” 
başlıklı 28. maddesinde İmar Kanunu 
kapsamındaki mimarlık, mühendislik 
ve planlama hizmetine ilişkin harita, 
plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlen-
mesi ve bunların yerine getirilmesinin; 
uzmanlık alanlarına uygun olarak 38. 

Odamızca uzun yıllardır yapı 

aplikasyon projesi yapımı, 

uygulaması ve fenni mesullük 

üstlenilmesi konularında 

bir çok çalışma yapılıyor. 

Konunun yasal zemine 

oturtulması, standart hale 

gelmesi ve yaygınlaşması 

için hem kamu kurumları ve 

belediyeler nezdinde hem de 

hukuki platformda çalışmalar 

yürütülüyor.

Odamız, sağlıklı bir kentleşme 

için olmazsa olmaz olan 

yapı aplikasyon projesinin 

uygulanması ve fenni mesullük 

konularında farkındalığı artırmak 

ve ilgili kurumlarla yerel 

yönetimleri bilgilendirmek için 

resmi yazılar ve raporlar hazırladı 

ve ilgililerle paylaştı.

maddede belirtilen meslek mensupla-
rına yaptırılmasının zorunlu olduğu 
belirtilmektedir. Aynı maddede müel-
liflerin ve uygulamada bulunan meslek 
mensuplarının, işlerini İmar Kanunu’na 
ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirmekten sorumlu olduğu da 
ifade edilmiştir.

İmar Kanunu’nun “Halihazır haritaların, 
imar planlarının ve yapı projelerinin ha-
zırlanması ve uygulanması:” başlıklı 38. 
maddesinin ikinci fıkrasında yapıların, 
mimari, statik ve her türlü plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanmasının ve 
bunların uygulanmasıyla ilgili fenni me-
suliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili 
kanunlarına göre mühendisler, mimarlar 
ile görev, yetki ve sorumlulukları yönet-
melikle düzenlenecek olan fen adamları 

tarafından üstlenileceği hüküm al-
tına alınmıştır.

İmar Kanunu’na dayanıla-
rak hazırlanan ve 03.07.2017 
tarihli ve 30113 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeli-

ği’nin “Yapı Projeleri” 
başlıklı 57. madde-

sinde yapı sahibi 
veya vekilince ap-
likasyon krokisi, 
tapu kayıt örneği 

veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği 
yerine geçen belgeler, parsele ait imar 
durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal 
kotu tutanağı ve uygulama imar planı-
na esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporunun parselin bulunduğu alana 
esas bölümüne göre ilgili kanun, plan, 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Türk 
Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve 
sağlık kurallarına ve ilgili bütün mev-
zuat hükümlerine uygun olmak üzere; 
mimari proje, yapı aplikasyon projesi, 
peyzaj projesi, statik proje, mekanik 
tesisat projesi ve elektrik tesisat proje-
sinin hazırlatılacağı hüküm altına alın-
mıştır. Aynı maddede yapı aplikasyon 
projesi “Parsele ait aplikasyon krokisine 
dayanılarak ve vaziyet planına göre ya-
pının araziye aplikasyonunu sağlamak 
üzere, yürürlükteki imar planında gös-
terilen ya da planda belirtilmemiş ise bu 
Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma 
mesafeleri, yapı projelerine göre köşe 
koordinatları ve röper noktaları ülke 
koordinat sistemine işlenmek üzere 
harita mühendislerince hazırlanıp im-
zalanan projeyi ifade eder.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Yine 57. maddenin 3. 
fıkrasında imar planındaki kat adedine 
esas kot alınan noktaya ilişkin bilgile-
rin, bina derinliğinin, çıkma izdüşümle-
ri ve yapı yaklaşma mesafelerinin, tabi 
zemin ve tesviye edilmiş zemine ilişkin 
kotların, bina ve yapı yükseklik ve kot-

Bir İhtiyaç ve Yasal Zorunluluk

larının ise hem mimari projede hem de 
aplikasyon projesinde, Planlı Alanlar 
İmar Yönet-meliği’nin 4. maddesin-
deki tanımlara, imar planına ve 
tapu kayıtlarına uygun olarak 
gösterilmesinin zorunlu olduğu 
da ifade edilmiştir.

Görüleceği üzere “Yapı Apli-
kasyon Projesi” yapı projeleri 
arasında bağımsız olarak tanım-
lanmış ve bu projenin içereceği bilgiler 
sayma suretiyle belirtilerek harita mü-
hendisince hazırlanacağı açıkça hüküm 
altına alınmıştır. 

Dolayısıyla ilgili idarelerce “Yapı Ap-
likasyon Projesi”nin istenmesi ve bu 
projenin müellifliğinin Odamıza tescilli 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendis-
lik Bürosu (SHKMMB) sahibi veya or-
tağı Serbest Harita ve Kadastro Mühen-
disleri (SHKM) tarafından üstlenilmesi 
İmar Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü, 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Yönetmeliği gereği zorunludur.

İmar Kanunu’nun 28. maddesinin ikinci 
fıkrasında yapıda inşaat ve tesisat işleri 
ile kullanılan malzemelerin kamu adı-
na denetimine ilişkin fenni mesuliyetin, 
ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği 
uzmanlığı haiz meslek mensupları ta-

güncel

SHKMMB’lerce Hazırlanan Yapı Aplikasyon Projesi 

Eray Yıldız
HKMO 46. Dönem 1 No’lu Özel Sektör Kom. Bşk.
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için mimarlık, inşaat mühendisliği, 
makine mühendisliği veya elektrik 
mühendisliği diplomasına sahip ol-
mak şartı aranacağı hüküm altına 
alınmış; 12. maddesinin (ç) bendinde 
yapı denetim kuruluşlarında asgari 
istihdam edilecek denetçiler sayma 
suretiyle belirtilmiş; 14. maddesin-
de yapı denetim kuruluşunda görev 
alacak teknik personelin deneyim ve 
nitelikleri tanımlanmış, yapı denetimi 
kuruluşunun denetimini üstlendiği 
proje ve yapım işlerinde, kanun ve bu 
yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş 
görevlerini denetçi mimar ve denet-
çi mühendisler eliyle yürüteceği ve 
denetçi belgesinin mimar, inşaat mü-
hendisi, makine mühendisi ve elekt-
ronik mühendisine verileceği hüküm 
altına alınmış; 15. maddesinde yapı 
denetim kuruluşunda görev alacak 
denetçi personel ile yardımcı kontrol 
elemanlarının denetim yetki sınırları 
belirlenerek denetçi ve yardımcı kont-
rol elamanlarının kimler olabileceği 
belirtilmiş, 5. maddesinin 4. fıkrasının 
(b) bendine bünyesinde konu ile ilgili 
teknik eleman bulunmayan hâllerde, 
hizmet satın almak suretiyle teknik 

eleman görevlendirerek, arsanın köşe 
noktalarının ilgili idare nezaretinde 
tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet 
planına uygun biçimde arsaya aplike 
edilmesini sağlar denilmiştir.

Yukarıda belirtilen Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun ve Yapı Denetimi Uygu-
lama Yönetmeliği maddeleri birlikte 
değerlendirildiğinde, yapı denetim ku-
ruluşlarında denetçi ve yardımcı kont-
rol elemanı olarak harita mühendisinin 
istihdam edilemeyeceği; ancak Yapı De-
netimi Hakkında Kanun’un 3. madde-
sinin birinci fıkrası gereği yapı denetim 
kuruluşları imar mevzuatı uyarınca ön-
görülen fenni mesuliyeti ilgili idareye 
karşı üstlendiklerinden yapı aplikasyon 
proje ve uygulaması denetimi için, Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun’da hüküm 
bulunmadığı hallerde İmar Kanunu ve 
ilgili mevzuatı uygulanacağından yapı 
aplikasyon projesinin fenni mesuliyeti-
nin üstlenilmesi konusunun İmar Mev-
zuatı kapsamında de-ğerlendirilmesi 
gerektiği açıktır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. 
maddesinin 18. fıkrasında; proje mü-

nin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yapı 
denetim kuruluşunun, bakanlıktan 
aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı 
denetimi görevini yapan, ortaklarının 
tamamı mimar ve mühendislerden olu-
şan tüzel kişiyi ifade ettiği; 3. maddesin-
de bu kanunun uygulanmasında, yapı 
denetim kuruluşlarının İmar Mevzuatı 
uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti 
ilgili idareye karşı üstleneceği; 2. mad-
desinin üçüncü fıkrasında yapı denetim 
kuruluşlarının mimar ve mühendisler 
ile yardımcı kontrol elemanları istih-
dam edeceği; 12. maddesinin birinci 
fıkrasında Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mev-
zuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça 
belirtilmiştir.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a da-
yanılarak hazırlanan ve 05.02.2008 ta-
rihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği’nin  6. maddesinde de-
netçi ve yardımcı kontrol elemanının 
görev ve sorumlulukları ifade edilmiş; 
10. maddesinin birinci fıkrasında yapı 
denetim kuruluşuna ortak olabilmek 

ellifliği ve yapım işlerinin denetimine 
dair fenni mesuliyet üstlenen mimarla-
rın ve mühendislerin, 27.1.1954 tarihli 
ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili 
meslek odasına kayıtlı olmaları, büro 
tescillerini yaptırmaları gerektiği hü-
küm altına alınmıştır.

Bu nedenlerle, gerek yapı aplikasyon 
projesinin proje müellifliği ve uygula-
masının gerekse bu projenin denetimi 
ve uygulamasının fenni mesuliyetinin 
Odamıza tescilli serbest harita ve ka-
dastro mühendislik müşavirlik büroları 
tarafından üstlenilmesi İmar Mevzuatı 
ve Yapı Denetim Mevzuatı gereği zo-
runludur. 

Son olarak bu yazının hazırlanmasın-
da, meslek alanlarımızın genişletilmesi 
ve yetkilerimizin arttırılması çalışma-
larında bizlere öncülük ederek önem-
li katkılar sunan HKMO Mekânsal 
Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı 
Sayın Hüseyin Ülkü başta olmak üze-
re Komisyon üyelerine ve Odamız 1 
No’lu Özel Sektör Komisyonuna teşek-
kürlerimi sunarım.

Harita Bülteni

rafından ayrı ayrı üstlenilmek zorunda 
olduğu, fenni mesul mimar ve mühen-
dislerin uzmanlık alanlarına göre; yapı-
nın, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, 
İmar Kanunu’na, ilgili diğer mevzuata, 
uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat 
eki etüt ve projelere, standartlara ve tek-
nik şartnamelere uygun olarak inşa edil-
mesini denetlemekle görevli olduğu da 
açıkça belirtilmektedir. 

Yapı aplikasyon projesi de yapı projeleri 
arasında müstakil bir proje olarak sayıl-
dığından bu projenin de fenni mesuliye-
tinin üstlenilmesi gerekmektedir. Ancak 
yapı aplikasyon projesinin fenni mesuli-
yetinin üstlenilmesi konusu gerek yapı 
denetim kuruluşları ve idareler gerekse 
de bazı meslektaşlarımız tarafından yan-
lış yorumlanmakta, yanlış yorumlandığı 
için de yanlış uygulamalara sebebiyet 
vermektedir. Bu konunun açıklığı ka-
vuşturulması için konu hem İmar Mev-
zuatı hem Yapı Denetim Mevzuatı hem 
de Tapu ve Kadastro Mevzuatı açısından 
incelenmelidir.

29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı De-
netimi Hakkında Kanun’un 1. maddesi-

güncel

Mekansal Planlama ve İmar 
Komisyonumuz Başkanı 

Hüseyin Ülkü’nün hazırladığı; 
Yapı Aplikasyon Projesi 

Yapımı ve  Uygulaması, Fenni 
Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı 

Ruhsatı ve Yapı Kullanma 
İzni  kitabı yakında  Odamız 

tarafından  yayınlanacak.
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güncel

CLGE, NSPS ve FIG bünyesinde dünya 
çapında kutlanmaya başlandı. Bu kap-
samda hazırlanan Dünya Haritacılar 
Günü web sayfası da (https://surveyor-
sday.com) yine bugün yayın hayatına 
başladı.

Yerin altından uzayın derinliklerine, 
kırsal ve kentsel gelişimden toplumsal 
gelişime kadar hayatın her alanında yer 
alarak, dünyayı güzelleştirmek adına 
en önemli dokunuşları yapan bir mes-
lek grubunun odası ve ulusal tek tem-
silcisi olarak; mesleğimizin önemini 
anlatarak, bu amaçla uluslararası bir 
gün olarak 21 Mart Dünya Haritacılık 
Günü`nün tanıtılması ve her yıl düzen-
li olarak kutlanmasının, mesleğimizin 
önemine ve çalışma alanlarına dikkat 
çekeceğinin ve ulusal ve uluslararası 
anlamda gelişimine katkı sunacağına 
inancımızla; 

Dünya Haritacılar Günü`nü en içten 
sevgilerimizle kutlarız. 

Mesleğimize dair bu anlamlı günün be-
lirlenmesindeki kısa tarihsel süreç ise 
şu şekilde:
- 1988 yılında Amerikan Ulusal Hari-
ta Mühendisleri Topluluğu (NSPS) ve 
Amerikan Ölçme ve Haritacılık Kongre-
si (ACSM) tarafından Ulusal Haritacılar 
Haftası şeklinde ilk kutlamalar başladı.
- 2008 yılında ilk defa Dünya Haritacılar 
Günü şeklinde bir günün belirlenmesi 
ve kutlanması fikri ortaya atılarak Ulus-
lararası Haritacılar Federasyonu (FIG) 
ile tartışılmaya başlandı. 
- 2012 yılında Avrupa Harita Mühendis-
leri Konseyi (CLGE) tarafından, Merca-
tor‘ün 500. doğum günü vesilesiyle Av-
rupa Haritacılar Günü olarak bir gün 
belirlenip kutlanmaya başlandı.  
- 2013 yılında CLGE ve NSPS, dünya 
çapında kutlanmak üzere bir Harita-
cılar Günü belirlenmesi ve kutlanması 
konusunda FIG‘nin de görüşünü alarak 
Budapeşte Deklarasyonu’nu yayımladı.
- 2018 yılında ise 21 Mart`ta Dünya Ha-
ritacılar Günü‘nün lansmanı yapılarak 

lepleri için bu eylem ile tarihe not düş-
müşler ve o büyük günün mücadele ve 
dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını 
bugünün mücadelesi üzerinden gelece-
ğe taşımak için, 19 Eylül’ü “Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” olarak kutluyoruz.

Bunların dışında her mühendislik mes-
lek grubunun ayrı ayrı dünya çapında 
kutlanan günleri var ve yine bunlar sos-
yal medyada birileri tarafından değil, 
uluslararası meslek örgütlerince belirle-
nip ilan ediliyor. 

Odamızın üyesi ve Türkiye adına tek 
temsilcisi olduğu uluslararası organi-
zasyonlardan olan Avrupa Harita Mü-
hendisleri Konseyi (CLGE) ve Ulusla-
rarası Haritacılar Federasyonu (FIG) 
ile Amerikan Harita Mühendisleri 
Topluluğu tarafından kabul edilerek, 
2018 yılından itibaren 21 Mart; Dünya 
Haritacılar Günü olarak dünya çapında 
kutlanmaya başlandı.

Harita Bülteni

Mühendisler İçin Özel Günler

21 Mart Dünya Haritacılar Günü 

Haritacılığın 5000 yıllık bir geç-
mişe sahip olan bir meslek ol-
masının yanı sıra değişen ve 

gelişen şartlar ve teknolojik gelişme-
lerle birlikte Harita Mühendisliği, öne-
mini koruyan bir mühendislik disiplini 
olmuştur. İşin özü gereği her zaman 
canlı bir meslek olan Haritacılık, pek 
çok farklı meslek disiplinleri ile de iş 
birliği halindedir ve meslek alanlarımız 
dolayısıyla pek çok alanda haritacılığın 
önemi her geçen gün artmaktadır. 

Her mesleğin bir günü olduğu gibi Ha-
ritacılık mesleğinin de son yıllarda ulus-
lararası düzeyde kabul gören ve dünya 
çapında kutlanmaya başlanan bir günü 
var ve 21 Mart Dünya Haritacılar Günü 
geçtiğimiz yıldan itibaren dünya çapın-
da kutlanmaya başladı. 

Dünya Haritacılar Günü’nün detayla-
rına değinmeden önce, ülkemizde ve 
dünyada kutlanan mühendislerin özel 
günlerine de değinmekte fayda var. Ül-

kemizde son yıllarda “5 Aralık Dünya 
Mühendisler Günü” adı altında ger-
çekte olmayan bir gün türetilerek kut-
lanmaya başlandı. Sosyal medya üze-
rinden ortaya atılan bu gün ve giderek 
artan kutlamalar geçtiğimiz yıllarda 
büyük basın kuruluşları tarafından da 
duyurularak önemli ölçüde ciddiye alı-
nır hale geldi. Öyle ki, ülkemizin bün-
yesinde çok sayıda mühendis çalıştıran 
birçok büyük kamu kurumu da bu ker-
vana katılarak 5 Aralık gününü kutla-
maya başladı.  Oysaki dünya çapında 
kutlanan “5 Aralık Dünya Mühendisler 
Günü” diye bir gün olmadığı gibi her 
meslek grubunun farklı tarihlerde kut-
ladığı özel günü var.

Bir günün özel gün olarak ilan edilip 
dünya çapında kutlanması için o alan-
la ilgili dünyadaki en üst çatı örgütleri, 
UNESCO ya da diğer meslek birlikleri 
tarafından kabul edilerek ilan edilme-
si; bunun ülkeler ya da dünya çapında 
kabul görmesi; kutlanan güne dair ise o 

günü özel kılan bir yaşanmışlığın olma-
sı ve sembolik bir geçmişinin olması ge-
rekir. 5 Aralık için böyle bir durum söz 
konusu olmadığı gibi mühendislerin 
dünyadaki en üst örgütü olan WFOE’de 
(World Federation of Engineering Or-
ganizations, ülkemiz adına bu oluşuma 
TMMOB üye), UNESCO’da veya diğer 
organizasyonlarda böyle bir gün tanın-
mamakta ve kutlanmamakta.

Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı 
tarihlerde kutlanan mühendisler günü 
mevcut. Örneğin; Belçika’da 20 Mart, 
Hindistan’da 15 Eylül, İtalya’da 15 Ha-
ziran ve Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu 
tarihlerin seçilmesinde etmen olan ve 
anlamlı kılan yaşanmışlıklar var.  

Türkiye’de kutladığımız 19 Eylül’ün 
bu kapsamda bizler için anlamı epey 
büyük. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin 
çağrısıyla ülke çapında bir günlüğüne 
iş bırakan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları; ekonomik ve demokratik ta-

Her mesleğin bir günü olduğu gibi 

Haritacılık mesleğinin de son yıllarda 

uluslararası düzeyde kabul gören ve dünya 

çapında kutlanmaya başlanan bir günü 

var ve 21 Mart Dünya Haritacılar Günü 

geçtiğimiz yıldan itibaren dünya çapında 

kutlanmaya başladı. 
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Seçimler neticesinde 

görevlerine başlayacak 

olanlardan gerek 

mesleğimiz özelinde gerek 

toplumsal bilinç gereğince 

beklentilerimiz daha da arttı 

ve uzun vadede pek çok iyi 

ve doğru çalışmanın temelini 

atacak yeni bir döneme 

giriyoruz.

Harita Bülteni güncel

Ülkemiz, 31 Mart itibariyle bir 
seçimi daha geride bırakarak 
önümüzdeki beş yıl boyun-

ca mahalli idareleri yönetecek kişileri 
belirledi. Seçimlere; ekonomik krizin 
gölgesi altında, bir önceki yerel seçim-
lerdeki halk iradesinin yok sayılması ile 
pek çok belediyeye atanan kayyumlar, 
geride kalan 5 yıl içerisinde yaşanan 
darbe girişimi, olağanüstü hâl, kanun 
hükmünde kararnameler sonrası yaşa-
nan ihraçlar gibi ekonomik ve toplum-
sal birçok olay ile birlikte gittik.  

İçerisinde bulunduğumuz bu olumsuz 
atmosfere rağmen önümüzde bizleri 
bekleyen yeni bir dönem var ve HKMO 
olarak yerel yönetimlerden beklentile-
rimizin neler olduğunu, kentlerin nasıl 
daha iyi yönetilmesi gerektiğini ve hari-
ta mühendislerinin bu süreçteki önemi-
ni her fırsatta dile getirdik ve getirmeye 

de devam ediyoruz. Bir önceki sa-
yımızda yer alan “Yerel Seçimler-
de Tüm Üyelerimizin Adaylıkları-
nı Destekliyoruz” yazımızla aday 

Nasıl Bir Yerel Yönetim İstiyoruz?

Yeni Dönemde

üyelerimiz özelinde tüm adayların bek-
lentilerimizi dikkate alarak çalışmalar 
yürütmesi hususunu hatırlatmıştık. 

Seçimler neticesinde görevlerine başla-
yacak olanlardan gerek mesleğimiz öze-
linde gerek toplumsal bilinç gereğince 
beklentilerimiz daha da arttı ve uzun va-
dede pek çok iyi ve doğru çalışmanın te-
melini atacak yeni bir döneme giriyoruz. 
Bu yeni dönemde de öncelikli beklenti-
miz; çağdaş toplum yaşamına ve çağdaş 
kentleşme anlayışına uygun, toplumsal 
çıkarları göz ardı etmeyen, insanı, top-
lumu, tarihi, kültürü göz ardı etmeyen, 
siyaset ve ekonomik çıkar amacı gütme-
yen belediye faaliyetleridir. 

Harita mühendisliği mesleğinin uz-
manlık alanlarından olan ve yerel yöne-
timlerdeki çalışmaların en önemli aya-
ğını oluşturan imar, altyapı, yapılaşma, 
kentsel dönüşüm, sosyal donatılar, kent 
bilgi sistemleri, ulaşım, akıllı şehirler ve 
doğal yaşam alanlarının tasarımı gibi 
konularda mesleğimizden ileri gelen bi-

limsel ve teknik bilgi birikimlerinin ge-
rek üyelerimizden gerekse Odamızdan 
sağlanarak çağdaş, yaşanabilir, akıllı 
kentlerin yaratılması ve toplumcu bele-
diyecilik anlayışının hâkim kılınmasın-
da kullanılması da öncelikli beklentile-
rimizden biridir. 

Mesleğimizden kaynaklı bilimsel ve 
teknik bilgilerin kullanımının yanı sıra, 
yerel yönetimlerde ayrıca demokratik 
ve katılımcı bir yönetim ile toplumsal 
çıkarları koruyan, kent bilincini sağla-
yan, rantı değil halkın ihtiyaçlarını ve 
taleplerini ön planda tutan bir anlayışın 
benimsenmesi ve uygulanması gerek-
mektedir. 

Plansız ve çarpık yapılaşmaların önlen-
mesi amacıyla düzenli şehir planlarının 
oluşturulması, nazım imar planlarının 
bu doğrultuda düzenlenmesi, hayata 
geçirilmesi; kentsel dönüşüm ve yeni-
den yapılaşmalarda ise rant odaklı uy-
gulamalar yerine barınma ihtiyacının 
ön planda tutulması ile yerel halkın 

ihtiyaçlarının göz önünde bulundurul-
ması ve kültürel, sosyal, ekonomik ger-
çekliklerin dikkate alınması da beklen-
tilerimiz arasındadır. 

Halk sağlığı, halk güvenliği ve kamu 
hizmetleri açısından belediye gücünün 
ve yetkisinin toplumun ortak çıkar ve 
yararlarına özgülenmesi; deprem ger-
çeği ile birlikte yanlış arazi kullanım 
politikalarından, kaçak yapılanmalar-
dan, imar afları ile desteklenen bu yak-
laşımlardan uzak durulması ve güçlü 
bir denetim mekanizmasının hayata 
geçirilmesi de belediyelerden beklenen 
temel hususlar içerisindedir. 

Sosyolojik yapılara uygun alanların 
yaratılması; evrensel tasarım kuralları-
nın dikkate alınması; doğal ve kültürel 
alanların korunması, elektrik, su, do-
ğalgaz, temiz hava, ulaşım, haberleşme 
gibi temel ihtiyaçların karşılanmasın-
da kâr amacı gütmeyen hizmet üret-
me anlayışının geliştirilmesi; halkın 
örgütlenme çabasına katkı verilmesi; 

örgütlü kesimlerin karar, yönetim ve 
gözetim sürecine katılmasının özendi-
rilmesi de dikkate alınması gerekenler 
arasındadır. 

Yerel yönetimler açısından önemle üze-
rinde durduğumuz bir diğer önemli 
konu ise belediyelerdeki harita mühen-
disliği kurumsal yapısıdır. 2017 yılında 
gerçekleştirdiğimiz Mesleki Açılımlar 
Kurultayı-Yerel Yönetimler Çalışma 
Grubu Raporu’nda da değindiğimiz ve 

Halk sağlığı, halk güvenliği 
ve kamu hizmetleri açısından 

belediye gücünün ve yetkisinin 
toplumun ortak çıkar ve 

yararlarına özgülenmesi de 
belediyelerden beklenen temel 

hususlar içerisindedir. 
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planlama, fen işleri gibi müdürlüklere 
bağlı şeflikler şeklinde de örgütlendik-
leri ve Büyükşehir belediyelerinde ise 
Harita, Emlak, Kamulaştırma, Mesken 
ve Gecekondu gibi dört ayrı müdürlük 
altında yürütülen hizmetlerin dışında 

harita mühendislerinin ayrı-
ca fen işleri, planlama, ulaşım, 

imar gibi pek çok birimde çalış-
tıkları görülmektedir. Günümüz-
de belediyelerde meslektaşlarımız 

tarafından yerine getirilen hizmet-
lerin tanımlandığı bir hukuksal düzen-
leme olmadığından, tüm belediyeler-
de hizmetler konusunda bir standart 
bulunmamaktadır. Bu nedenle meslek 
alanlarımız içerisinde yer alan tüm hiz-
metlerin meslektaşlarımız tarafından 
yerine getirilmesi için çalışmalar yapıl-
malıdır. 

Özellikle büyükşehir belediyeleri bün-
yesinde harita ve kadastro mühendislik 

hizmetlerinin planlı ve sağlıklı yürütü-
lebilmesi için Harita Dairesi Başkanlığı-
nın kurulması, öncelikli beklentilerimiz 
arasındadır. Bu nedenle büyükşehir be-
lediyelerinde farklı daire başkanlıkları 
altında bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğü, Harita Şube Müdür-
lüğü ile Adres ve Numaralama Şube 
Müdürlüğü gibi meslektaşlarımızın yo-
ğunluklu olarak çalıştığı müdürlükler, 
meslek disiplinimize uygun isimlerde,

Harita ya da Harita ve CBS Dairesi Baş-
kanlığı çatısı altında; Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Şube Müdürlüğü, Adres ve Nu-
maralama Şube Müdürlüğü, İmar Planı 
Uygulama Şube Müdürlüğü ve Harita/
Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube 
Müdürlüğü adlarıyla kurumsal bir ya-
pıya kavuşturulmalıdır.

Bütün büyükşehir belediyelerinin 6360 
sayılı yasa sonrası bütünşehir olması 

nedeniyle bu belediyelerin taşınmaz yü-
künün artması ve bunlarla ilgili yapıla-
cak kira, tahsis, devir, değerleme gibi iş-
lemlerin yanında taşınmaz envanterinin 
daha sağlıklı tutulması ve bunlar üze-
rinden yürütülecek işlemlerin daha iyi 
yürütülebilmesi için Emlak ve Kamulaş-
tırma Daire Başkanlığının da büyükşehir 
belediyeleri organizasyon şemasında yer 
alması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu yapılanmaların ayrı ayrı kurulması-
nın mümkün olmaması halinde ise ha-
rita ve kadastro mühendislik hizmetleri 
ile mesleğimizle ilişkili olan emlak ve 
kamulaştırma işlemlerini de kapsayan 
çalışmaların Harita Emlak ve Kamulaş-
tırma Dairesi adı altında veya benzer bir 
isimde kurularak yürütülmesi belediye 
hizmetlerine büyük katkı sağlayacaktır.

İl ve büyükşehir belediyesi yetki alanı 
içindeki ilçe belediyelerinde de harita 

dosya

ve kadastro mühendislik hizmetlerinin 
kurumsal bir şekilde yürütülebilmesi 
için öncelikle İçişleri Bakanlığı ve Dev-
let Personel Başkanlığı tarafından belir-
lenen norm kadro ilke ve standartları 
içerisine mesleğimize ilişkin müdürlük 
isminin yer almasının koşulları oluştu-
rularak bu ad altında müdürlük veya 
müdürlükler kurulmalıdır.

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ile tek-
nik personel olarak Harita ve Kadastro 
Mühendisi sayılarının arttığı dikkate 
alındığında öncelikle il belediyelerinde 
ve büyükşehir belediyesi yetki alanında 
kalan ilçe belediyelerinde; Harita-CBS 
Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma 
Müdürlüğü adlarıyla iki ayrı müdürlü-
ğün kurulması veya; Harita, Emlak ve 
Kamulaştırma Müdürlüğü adıyla mü-
dürlüklerin kurulmasının zorunlu ol-
duğu düşünülmektedir. Konuya ilişkin 
inceleme ve araştırmalar sonucu ilgili 

mesleğimiz özelindeki bu beklentileri-
mizi, seçim sonrasında tüm belediyeler-
le de paylaştık.  

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu bir-
likte değerlendirildiğinde norm 
kadro çerçevesinde belediyeler-
de yer alan müdürlük isimleri 
arasında doğrudan mesleğimi-
zin kurumsal temsiliyetini sağ-
layan Harita Müdürlüğü ve/
veya bu anlama gelen uzmanlık alanı-
mızla ilişkilendirilebilecek herhangi bir 
müdürlük ismi bulunmamaktadır. 

Ülkemiz belediyelerinin yönetsel yapı-
ları ve gereksinmeleri incelendiğinde, 
harita mühendislik hizmetlerinin; Ha-
rita Müdürlüğü ve Emlak ve Kamu-
laştırma Müdürlüğü gibi iki ayrı birim 
altında yürütüldüğü; bu faaliyetlerin 
aynı birimde toplanması kadar imar, 

yasal dayanaklar çerçevesinde örnek 
bir Harita Müdürlüğü ve Emlak Kamu-
laştırma Müdürlüğü modeli oluşturul-
malıdır.

Tüm bu beklenti, istek ve önerilerimizi 
dikkate alarak seçim çalışması yürüten 
ve görev süresi boyunca da bu husus-
ları dikkate alarak gerekli girişimlerde 
bulunacak tüm adayları tebrik ediyor 
ve HKMO olarak birlikte çalışmaktan 
ve destek olmaktan kıvanç duyacağımı-
zı bir kez daha tekrar ediyoruz.

Harita ve kadastro mühendislik 
hizmetlerinin planlı ve 

sağlıklı yürütülebilmesi için 
Harita Dairesi Başkanlığının 

kurulması, öncelikli 
beklentilerimiz arasındadır. 
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Kıdem tazminatı konusu çok uzun zamandan beri tartışılıyor. 

Nasıl değiştirileceğine ilişkin şu ana kadar ortaya somut bir şey 

konulmamıştı. Peki gelinen noktada yapılmak istenen ne?

Prof. Dr. Yalçın Karatepe sorularımızı yanıtladı...

Harita Bülteni güncel

Yapılmak İstenen Ne?

Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Yeni 
Ekonomi Adımları” adı altında yaptığı 
bir açıklama ile gündeme getirdiği ko-
nulardan bir tanesi de Kıdem Tazminatı 
Fonu’nun kurulması konusu. Nasıl ola-
cağına ilişkin şimdilik tam detaylarını 
bilmiyoruz. Geçmişte gündeme gelen 
taslaklar, öneriler vardı. Oradan hare-
ketle modelin ne olduğu konusunda bir 
öngörüde bulunabiliyoruz.

Yapılan açıklamadan anlaşılan “Kıdem 
Tazminatı Fonu” adı ile bir fon kurula-
cak ve bu fon, bireysel emeklilik sistemi 
ile ilişkilendirilecek. İki ayrı sistemin 
birbiriyle ilişkilendirilmesi, kıdem taz-
minatından yararlanmayı uzun bir va-
deye bağlamak anlamına gelir.

Devletin yüklü miktarda paraya ihti-
yacı var, fona ihtiyacı var, bir yerden 
bunu alıp kullanması gerekiyor. Kafa-
larındaki modeli hayata geçirebilirlerse, 
çok kısa sürede Türkiye’de 100 milyar 
liranın üzerinde bu fona kaynak giri-
şi bekleniyor. Sonuçta 100 milyar lira 
bir yerde duracak, bu da her yıl ciddi 
oranlarda artacak. Bu kaynak Hazi-
ne’nin yönetiminde olduğu için, büyük 

Son dönemde gündemde olan ve 
birçok soru işaretini de berabe-
rinde getiren kıdem tazminatının 

fona devrilmesi ile ilgili çalışmaları An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesinden Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile 
konuştuk. 

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçinin işveren tarafından işten çıkarıl-
ması ya da kanunda sayılan sebeplerle 
“haklı olarak” kendi isteği ile işten ay-
rılması durumunda ödenen tazminat-
tır. Yani işveren kişiyi işten çıkardığı 
zaman, bazı durumlarda işçi kendisi de 
zorunlu sebeplerle gönüllü olarak işten 
ayrılıyorsa veya askere gitme vesaire 
gibi durumlar da olabilir, bu durumda 
işveren tarafından ona ödenmesi gere-
ken ekonomik desteği gösterir. Ödene-
cek miktar işçinin çalıştığı her tam yıl 
için son aldığı 30 günlük brüt ücret tuta-
rı kadardır. Bu miktar ücret dışında dü-
zenli olarak sağlanan tüm para ve para 
ile ölçülebilen menfaatler (yol, yemek 
parası gibi) dikkate alınarak hesaplanır. 
İşveren açısından işten çıkarmayı mali-
yetli hale getirdiği için çalışanlar açısın-
dan önemli bir iş güvencesi olarak da 
kabul edilir.
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kontrolündeki fonların performansının 
piyasa getirisi altında kaldığını İşsizlik 
Fonu performansından biliyoruz. Pi-
yasada faiz oranları yüzde 22 olduğu 
dönemde kamu bankalarına yüzde 11 
faizle para veriyorsun. Sonuç ortada. 
Bu nedenle açıkça ekonomik bir kayıp 
ortaya çıkacaktır.  

2. İşten çıkarmayı kolaylaştıracak, iş gü-
vencesini azaltacaktır. Primler baştan 
ödenmiş olacağından şirketlerin çalı-
şanları işten çıkarması, ek bir maliyet 
getirmeyeceğinden daha kolay olacak-
tır. Ekonomik zorlukların yaşandığı dö-
nemlerde işçi çıkarma kararı daha kolay 
verilecektir.  

3. Kıdem tazminatı her yıl için 30 gün-
lük ücrete tekabül ediyor. Bu da bir yıl-
lık gerilin %8,33’ü oranına karşılık gel-
mektedir. Henüz detayları belli olmasa 
bile, anlaşılan o ki kıdem tazminatına 

esas olacak prim tutarı mevcut durum-
da var olan 30 günlük sürenin altına in-
dirilecek. Yani çok aleni bir hak kaybına 
yol açacak. Kıdem tazminatı miktarının 
denk geldiği çalışma gün sayısı azal-
tılacak; ücret gün sayısı. Daha önceki 
metinlerde bu vardı. Büyük olasılıkla 1 
yıla karşılık 30 günlük ücret, 1 aylık üc-
ret değil 15 günlük ücret olabilir. Dola-
yısıyla buna da çalışanların, işçilerin ve 
işçi sendikalarının bunu kabul etmesi 
mümkün olmayacaktır. 

4. İşinizi kaybettiğinizde herhangi bir 
finansal destek alamamış olacaksınız. 
Bazı argümanlara göre, işini kaybetmiş 
birisi 10 yıldan önce Kıdem Tazminatı 
Fonunda birikmiş olan parayı alamaya-
cak. Ev alacaksan kullanabilirsin ya da 
araba alacaksan kullanabilirsin gibi bir 
durum söz konusu. Zaten işini kaybet-
miş birisinin ev alma ya da araba alma 
gibi bir durumu söz konusu olmayacağı 
için bu da kullanımı biraz imkânsız hale 
getiriyor. Bunun yanında, bu Kıdem 

Tazminatı Fonu’nu Bireysel Emeklilik 
Fonu’yla ilişkilendirmeye çalıştıkları 
için burada biriken kaynaklardan ancak 
emekliliğe hak kazanıldığı zaman ya-
rarlanılması gibi bir durum söz konusu 
olabilir. İşini kaybettin; “Buyur karde-
şim, senin kıdem tazminatın.” gibi bir 
şey olmayacağı açık. Bunu çok net bir 
biçimde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu, 
işini kaybeden açısından çok önemli bir 
mağduriyet yaratacak. 

5. İşverenler açısından da maliyetli bir 
sistem. Mevcut durumda pek çok işve-
ren kıdem tazminatı için bir fon oluştur-
muyor. İşçi işten çıkarıldığında kıdem 
tazminatı ödemesini yapıyor. Toplu iş-
ten çıkarmalar olmadığı sürece işveren 
açısından sadece işten çıkarılan işçiler 
için tazminat ödenmesi söz konusu ol-
duğundan toplam maliyet sınırlı olu-
yor. Oysa önerilen sistemde işverenler 
tüm çalışanları için fona prim ödemek 
durumunda kalacaklar. Eğer mevcut 
oranlar (brüt ücretin %8,33’ü) esas alı-
narak prim ödemek durumunda kalır-

güncel

Kıdem tazminatlarının kurulacak 
bir fona devri işçi çıkartmaları 
kolaylaştıracağı için iş barışını 

da büyük oranda zaafiyete 
uğratacaktır.

lar ise işverenlerin personel maliyetleri 
%8,33 artmış olacaktır.  

6. Belki primin bir kısmının şirket tara-
fından, bir kısmının devlet tarafından 
ödenmesi gibi bir formül gündeme ge-
lebilir, kabul ettirebilmek için. Şirketle-
rin bu gücü olmadığı için fona düzenli 
olarak öde(ye)meyecekler yani; sosyal 
güvenlik sigorta primlerini nasıl öde-
miyorlarsa bunu da ödemeyecekler. 
Ne olacak bu durumda; sık sık aflarla 
karşı karşıya kalacağız. Daha önce sos-
yal güvenlik affı çıkarıyorlardı, SGK 
prim borcu affı gibi. Af çıktığı zaman 
ne yapıyorsunuz; gecikme faizini si-
liyorsunuz, gecikme cezasını siliyor-
sunuz, nominal değerinden o parayı 

olasılıkla Hazine kâğıtlarının finansma-
nında kullanılacak. Dolayısıyla, temel 
gerekçelerden bir tanesi bu; Hazine’nin 
fona erişmesini kolaylaştıracak. Tıpkı 
işsizlik fonunun yüzde 92’sinin Hazine 
kâğıtlarında; yüzde 8’inin mevduat he-
saplarında olması gibi. 

Muhtemel sistem çalışanların hak kay-
bına yol açacaktır. Bunlardan bazılarını 
söylemek gerekirse: 

1. Çalışanlar için Kıdem Tazminatı Fo-
nuna işverenler tarafından prim öde-
necek. Bu primler fon getirisi kadar 
değerlenecek. Burası oldukça sorunlu. 
Mevcut düzenlemede kıdem tazminatı 
en son alınan ücret esas alınarak belir-
lenmektedir. Özellikle çalışanların işe 
ilk girdiklerinde görece düşük ücretle 
işe başladıklarını, zaman içinde iş yer-
lerindeki deneyimlerine ve yükselen 
pozisyonlarına bağlı olarak ücretlerin 

arttığını biliyoruz. Önerilen sistemde, 
aldığın ücret üzerinden fona aktarılan 
ya da yapılan ödeme senin kıdem taz-
minatına esas teşkil edecek. Diyelim ki 
ilk işe girdiğinde asgari ücretle çalışı-
yorsun, 2020 lira; bunun yüzde 8’i ka-
dar prim ödenecek olsa, bu 160 liralık 
prime denk gelir. Oysa 5 yıl sonra senin 
ücretin 10000 lira oldu, varsayalım ki 
iyi bir dönemden geçiyorsun, çok başa-
rılısın, 10000 lira oldu, senin hâlâ o ilk 
2000 lira aldığın döneme karşılık gelen 
kıdem tazminatı o ödediğin primle iliş-
kilendirilecek, yani 160 lirayla ilişkilen-
dirilecek. Oysa önerilen sistemde, örne-
ğin on yıl önce alınan ücret üzerinden, 
ödenmiş olan prim miktarı esas alına-
caktır. Diğer bir ifade ile geçmiş dönem-
lere ilişkin kıdem miktarı (hem düşük 
ücret hem de paranın zaman değer dik-
kate alındığında) düşük kalacaktır. Her 
ne kadar buna “Ama fonun getirisi de 
olacak.” diye yanıt verilse dahi kamu 

Fonun nasıl olacağını bilmiyoruz.
Geçmişte gündeme gelen taslaklar,

öneriler vardı. Oradan hareketle
modelin ne olduğu konusund

 korkutucu bir öngörüde bulunabiliyoruz.

Doların sürekli 
yükseldiği, enflasyonun 
hızla tırmandığı bu 
günlerde  devletin 
piyasalara bir müdahale 
aracı olarak kullandığı 
fonlar ise hızla eriyorlar. 
Bu durum Kıdem 
Tazminat Fonu’nun da 
akıbetinin ne olacağına 
ışık tutuyor.
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ödemesini sağlıyorsunuz. 3 yıl önceki 
nominal değer üzerinden fona aktara-
cağı kaynaktan nasıl nemalanılacak? 
Çünkü fonda kişi adına bir para birik-
memiş olacak. Özelikle ekonomik kri-
zin yaşandığı ve şirketlerin zorlu finan-
sal koşullarla karşı karşıya kaldıkları 
bu dönemde böyle bir prim ödemesine 
sıcak bakmayacakları aşikârdır.  Oysa 
mevcut sistemde son brüt ücret esas 
alındığından böyle bir kayıp durumu 
söz konusu değildir.

Kıdem Tazminatı ve Bireysel 
Emeklilik Arasında Bir Bağ Var mı?

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin, 
kamu denetiminde olan sosyal güvenlik 
sisteminin gittikçe zayıfladığını biliyo-
ruz. Emekli olma yaşı öteleniyor, emekli 
olduğun zaman alacağın emekli aylığı-
nın mevcut gelirine oranı kademeli ola-
rak düşürülüyor. Dolayısıyla, gelecek 

Burada, biriken fonların bireysel emek-
lilik fonuna benzer haklara dönüştürül-
mesi gibi bir şey kastediliyor olabilir. 
Yoksa buradaki paraları alayım, bir bi-
reysel emeklilik fonuna vereyim, onlar 
yönetsin gibi bir sonucun çıkacağını 
tahmin etmiyorum. Hazine’nin yöne-
timinde olacak; ama yararlanma, tıpkı 
bireysel emeklilikte olduğu gibi, belli 
sürelere ve koşullara bağlanmış olacak. 

Ama bireysel emekliliğe yönelik de 
bir düzenleme yapılması planlanıyor. 
Biliyorsunuz, bireysel emeklilik isteğe 
bağlı; isteyen yaptırıyor, isteyen yap-
tırmıyor. Ama anladığım kadarıyla, bu 
zorunlu hale getirilecek; yani bütün 
çalışanlar için ücretlerinden belli bir 
miktar prim kesilip Bireysel Emeklilik 
Fonu’na, fonlarına -hangi fona aktarıla-
cağını belki katılımcının seçmesine izin 
verecekler- aktarılması gibi bir durum 
söz konusu olacak diye düşünüyorum.

Fonlar Nerelerde Kullanılıyor ve 
Denetimi Nasıl Yapılacak? 

Büyük olasılıkla Hazine bünyesindeki 
bir fon yönetimi nasıl yapılıyorsa bu-
nun da ona benzer şekilde yapılması 
mümkün olacaktır. Burada harcama sa-
dece işsizlik fonunu esas aldığımız za-
man işini kaybedenlere yapılan kıdem 
tazminatı ödemesi şeklinde olacaktır, 
bunun dışında bir gideri olamaz bu-
nun. Yani böyle günlük cari harcamala-
rı falan olacak bir yapı değildir burası. 
Devlet memurlarının yönettiği bir fon 
olacak büyük olasılıkla. Ama bu fon-
da biriken paraların yatırıldığı yerler 
nereler olacak, buradaki getirilere mü-
dahale edilecek mi? Onları bilmiyoruz. 
Büyük olasılıkla müdahale edilecektir. 
İşsizlik Fonu’ndan 11 milyar lira geçen 
sonbaharda, ekonomik krizin çok be-
lirgin hissedildiği bir dönemde kamu 
bankalarına aktarıldı. Ama aktarıldığı 

zamanki faiz oranı yüzde 11. O dö-
nemde Hazine kâğıtlarının piyasadaki 
faiz oranı yüzde 22 civarındaydı. Yani 
düşük bir getiriyle borç verdi kamu 
bankalarına. O fonun reel anlamda za-
rar etmesi anlamına gelir bu. Enflasyon 
yüzde 20, sen yüzde 11’le kamu banka-
larına borç vermişsin. Nominal olarak 
paranın miktarı artıyor olsa bile reel 
olarak fon zarar etmiş olacak; çünkü 
enflasyon kadar bir getiri sağlanma-
mış olacak. Fonun hak sahipleri kim? 
Kıdem tazminatına baktığımız zaman, 
çalışanlar. Çalışanların menfaatini gü-
den bir fon yönetimi durumu söz ko-
nusu olmayabilir orada. Dolayısıyla 
çok arzu edilen bir şey olacağını ben 
pek düşünmüyorum.

Sonuç olarak, çalışanları doğrudan 
mağdur edecek bir düzenlemenin ya-
pılmasının toplumsal bir fayda sağla-
mayacağı açıktır. 

Sosyal güvenlik sistemi 

gittikçe zayıflatıldı, emekli 

olma yaşı sürekli ötelendi, 

emeklilere aylık bağlanma 

oranları ise kademeli olarak 

düşürüldü. Geriye işçilerden 

gasp edilebilinecek tek 

bir hakları kaldı. İşçiler  

ise cevaplarını 1 Mayıs 

Etkinlikleri sırasında ortak 

bir ses ile verdiler:

Kıdem Tazminatıma 

Dokunma!!!

yıllarda da sosyal güvenlik sisteminden 
böyle ciddi bir biçimde desteğin emek-
lilere sağlanmayacağı zaten şu anda 
kurgulanmış durumda. Bu nedenle, sü-
rekli olarak bireylerin emeklilik fonları 
üzerinden kendi geleceklerine yönelik 
yatırım yapmaları da tavsiye ediliyor, 
zorunlu hale getiriliyor, katılım zorunlu 
hale gelecek gibi bir durum var. 

Yapılan açıklamadan benim anladığım 
kadarıyla, kıdem tazminatı fonunda 
biriken paranın erişim süresinin çok 
öteleneceği ifade ediliyor. Mesela işten 
çıktınız 10 yıldan önce kıdem tazminatı 
fonundan yararlanamıyorsunuz; ama 1 
sene sonra yeniden işe girdiniz ne ola-
cak? O 1 seneye denk gelen bir ödeme 
mi yapılacak, yoksa o yeniden bir yere 
aktarılacak mı? Bu detayları biz bilmi-
yoruz. Geriye dönük mü ödeme yapı-
lacak, aradaki 1 sene işsizlik süresi ne 
olacak belli değil. 
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Ülkemizde 19. yüzyılda söz söy-
leme hakkı, eğitim hakkı, çalış-
ma hakkı ve aile içinde saygın 

bir yer edinme hakkı, tek taraflı bo-
şanmanın kısıtlanması gibi konularda 
mücadeleye başlayan kadınlar; kendi 
dergilerini çıkardı, dernekler kurdu ve 
her zaman kendilerine uygulanan bas-
kıcı tavrı eleştirdi. 20. yüzyıl başlarında 
bu mücadele daha da şiddetlendi, ka-
dın dernekleri sayıca arttı. Bu yıllarda 
çalışma hayatına atılan kadınlar Aile 
Kararnamesi ile boşanmada söz sahibi 

Mücadelemiz
Kadın Çalışma Grubumuzla
Daha Örgütlü

Bizim de kadın Harita Mühendisleri olarak görevimiz;  

geçmişten aldığımız bu bayrağı taşımak ve gelecek nesillere 

aktarmak. Bu ilkeler ışığında birtakım amaçlar ve hedefler 

doğrultusunda Kadın Çalışma Grubu oluşturduk. 

Engelleri El Ele Aşacağız

olup oy hakkı talep etti. Kurtuluş Savaşı 
döneminde siyasallaşan kadınlar, siya-
sal parti kurma girişiminde bulundu. 
20. yüzyılın sonlarına doğru “Feminist 
Manifesto” yayınlandı ve “kadınların 
bedeni ve emeği üzerinde kurduğu” 
ataerkilliğe karşı büyük bir mücadele 
başlatıldı. Baskı altında tutulan ve şid-
dete maruz bırakılan kadınlar için Mor 
Çatı gibi “kadın sığınakları” modelini 
oluşturuldu. Bu kapsamda çıkarılan 
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” da 
önemli bir başarı.

Ülkemizde kadın hareketi; Diyarba-
kır Kadın Merkezi (KAMER) ile ivme 
kazandı, Kadın Adayları Destekleme 
ve Eğitme Derneği (KA-DER), Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 
gibi dernekler, kadın platformları, sivil 
toplum kuruluşları ve meslek odaları 
ile yol aldı ve her kuşakta hayat buldu.

Bizim de kadın Harita Mühendisleri 
olarak görevimiz; geçmişten aldığımız 
bu bayrağı taşımak ve gelecek nesillere 
aktarmak. Bu ilkeler ışığında birtakım 
amaçlar ve hedefler doğrultusunda Ka-
dın Çalışma Grubu oluşturduk. Çalışma 
Grubu olarak kadın çalışma alanlarında 

güncel

istihdam biçimlerinin ve Oda yönetim 
kadrolarında yer alması için örgütlen-
me modellerinin geliştirilmesini, yurt 
içinde ve yurt dışında kadın sorunla-
rıyla ilgili her konuda araştırma, ince-
leme yapılmasını ve yapılmakta olan 
bu gibi çalışmaların desteklenmesini, 
kadın sorunları konusunda ulusal dü-
zeyde kurslar, seminerler, konferanslar, 
kongreler, sempozyumlar ve benzeri 
faaliyetler düzenlenmesini ve katılım 
sağlanmasını, gelişme ve yayınların 
izlenebilmesi amacıyla yayın ve arşiv 
oluşturulmasını ve çalışma yürüten ku-
ruluşlarla iletişim ağı oluşturulmasını 
amaçladık. Ayrıca Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ile ilgili atölye çalışmaları ve 
kadın harita mühendislerinin ülke ge-
nelindeki durumunun belirlenmesi için 
anket çalışması yapılmasını hedefledik.

Son Dönemlerde                                                                        
Gerçekleştirdiğimiz Çalışmalar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kar-
şı Mücadele Günü’nde bir basın açık-
laması yaptık. Yalnızca belirli günlerle 
kalmaması gerektiğine inandığımız bu 
farkındalık kapsamında birkaç ay sonra 
da hazırladığımız “Sayılmayız Parmak 
İle, Tükenmeyiz Kırmak İle…” isimli 
video ile kadın cinayetlerine dikkat çek-
meye çalıştık. Cinayete kurban giden 
hiçbir kadını unutmadığımızı bir kez 
daha hatırlatarak, bu cinayetlerin son 
bulması için mücadeleye devam edece-
ğimizi belirttik.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 
dolayısıyla yaptığımız basın açıklama-
sında da Odamız avukatlarının da des-
teği ile kadınların yanında olduğumu-
zu vurguladık. 

2016 yılında Meclise gelen ve olu-
şan tepkiler sonucunda geri çekilen; 
çocuklara cinsel istismar suçlarında 
mağdur ve failin evlenmesi halinde, 
cezanın ertelenmesini ya da hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasını ön-
gören yasa teklifinin yeniden gündeme 
gelmesi üzerine bir basın açıklaması ya-
parak bu düzenlemenin bir an önce geri 
çekilmesi gerektiğini dile getirdik. 

TMMOB tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen “Kriz, Kent ve Kadın” te-
masıyla gerçekleştirilen Kadın Sem-
pozyumu’na katıldık. 23.02.2019 tari-
hinde gerçekleştirilen sempozyumda 
“Ekonomik Krizin Kadın Üzerindeki 
Etkisi” ve “Yerel Yönetimlerde Kadın” 
konuları üzerine konuşmalar yapıldı. 
46. Dönem Kadın Çalışma Grubumu-
zun üyesi Serap Dağdelen’in kolaylaş-
tırıcılık yaptığı Forum bölümünde ise 
Kadın Çalışma grubu üyelerimiz Şeniz 
Turhan ve Yelda Ademoğlu Gülkılık da 
görüş ve önerilerini paylaştı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
meslektaşlarımızın sorunlarını dinle-
yebilmek ve her zaman yanlarında ol-
duğumuzu göstermek adına; Ankara, 
İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun il 
temsilci komisyonlarımızda ortak et-
kinlikler düzenlendik ve kadın meslek-
taşlarımız ziyaret ettik. Ayrıca farkın-
dalık yaratmak amacıyla kadın-erkek 
harita mühendislerinin birlikte yer al-
dığı “8 Mart’ta Meslektaşlarımıza Sor-
duk” başlığıyla hazırladığımız video 
ile kadın-erkek herkesin farkında olma-
dan, özel yaşamında ve kendini ifade 
ettiği her alanda kullandığı cinsiyetçi 
dile dikkat çekmeyi amaçladık.
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“Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi”, 
yayın hayatına ilk olarak 1965 yılında 
“Harita ve Kadastro Mühendisliği Der-
gisi” adıyla başlamıştır. Değişen ve geli-
şen teknolojiye paralel olarak 2003-2011 
yılları arasında “hkm Jeodezi, Jeoin-
formasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi” 
adını almış ve bu isimle yayın hayatına 
devam etmiştir. 2012 yılından itibaren 
ise “Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergi-
si” adıyla güncel olarak yayın hayatına 
devam etmektedir. Bu süreçte yüzden 
fazla sayı yayımlayarak, okuyucuları ve 
Odamız üyesi meslektaşlarımızla bu-
luşturmuştur. 

Özgün bilimsel çalışmalar ile hem bi-
limsel araştırmacılara hem de uygu-
lamadaki mühendislere seslenmeyi 
amaçlayan Jeodezi ve Jeoinformasyon 
Dergisi, yeni dönemde öncelikle ulusal 
anlamdaki ihtiyaçlara cevap vermek 
amacıyla ulusal bilimsel indeks dizinin-
de; ardından da ilerleyen süreçte ulus-
lararası bilimsel indeks dizinlerinde yer 
almayı hedeflemektedir.  Bu amaçla ilk 
olarak TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 
yönetilen TR dizininde; ilerleyen aşa-
malarda da uluslararası indekslerde 
(ESCI, GeoRef, SCI-E, SCI) yer alabil-
mek için derginin mevcut sisteminde 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiş-
tir. Bu çalışmaların temel amaçlarından 
biri de Jeodezi ve Jeoinformasyon Der-
gisi’ni ulusal, uluslararası araştırma ve 
uygulama çevrelerine ulaştırarak dergi-

nin etki katsayısını (impact factor) yük-
seltmektir.

Dergimiz yeni süreçte ülkemizde ve 
dünyadaki bilim ve teknolojideki ge-
lişmelere paralel olarak Harita/Geo-
matik/Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisliği ve ilgili disiplinler arası 
araştırma ve çalışmalara yer vererek; 
yayın dünyasında yeni bir bakış açısı 
ile yer almayı hedeflemektedir. Jeodezi 
ve Jeoinformasyon Dergisi; jeodezi, je-
oinformasyon bilimleri ve teknolojileri 
konularında geniş kapsamlı araştırma 
alanlarını içermektedir. Geleneksel ça-
lışma alanlarının yanında; yer bilimleri, 
yere yönelik uzay bilimleri ve ilişkili 
disiplinler arası çalışmalara da dergide 
yer verilmektedir. Ölçme ve Algılama 
Sistemleri; Matematiksel, Fiziksel, Uzay 
ve Mühendislik Jeodezisi; Yer Bilimleri; 
Uzaktan Algılama; Fotogrametri; Yere 
Yönelik Uzay Bilimleri; Kartografya; 
Coğrafi Bilgi Sistem ve Teknolojileri; 
Arazi Yönetimi ve Yazılım Geliştirme 
alanlarında Türkçe veya İngilizce di-
linde özgün makale ve teknik notların 
yer aldığı, hakemli, açık erişimli, süre-
li, bilimsel bir dergi olarak altı ayda bir 
(Mayıs ve Kasım ayları) yayın hayatına 
devam etmektedir. 

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 
yeni döneminde, hem ulusal hem de 
uluslararası çalışmalarda etkin 
bir şekilde kullanılan “TÜBİ-
TAK ULAKBİM DergiPark 
AKADEMİK” sistemi 
altyapısına geçmiş-
tir. 2019 ve son-
raki yıllarda 
yayınlaya -
cağımız tüm 
sayılarımız için 
makale başvurula-
rı hızla devam etmek-
tedir. Dergimiz makale 
değerlendirme süreçlerin-
de çift taraflı kör hakemlik 

prensibini uygulamaktadır. Amacımız 
yeni dönemde hızlı ve etkin bir şekilde 
araştırmacıların isteklerine cevap ver-
mektir. 

Köklü bir geçmişe sahip dergimizin 
bundan önceki çalışmalarında görev 
alan ve özverili çalışmaları nedeniyle 
emek sunan tüm sorumlu kişilere te-
şekkür ederken, dergimizin yeni dö-
nemdeki çalışmalarında gösterdikleri 
katkıdan ötürü, çalışma arkadaşlarıma, 
Dergi Editör Kurulunda yer alan araş-
tırmacılara ve makale değerlendirme 
süreçlerinde katkı sunan tüm araştır-
macılara şimdiden teşekkür ederim. 

Haritacılık Bilim Tarihinde

Odamızın en önemli ve etkin bilimsel yayın organı, mesleki gelişim 

dinamiklerine paralel olarak süreç içerisinde ismi zaman zaman 

değişen, güncel ve son olarak “Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi” 

ismiyle faaliyetlerini yürüten bilimsel dergisidir. 

Doç. Dr. Bahattin Erdoğan
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Editörü

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

Harita Bülteni

Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliği mes-
leği; insan ve toprak ilişkisi 

bağlamında mühendislik, hukuk ve 
sosyoloji alanlarını kapsayan, uygarlık 
tarihi boyunca gelişmesini sürdürmüş 
bir meslek disiplinidir. Mesleğimiz bilgi 
ve iletişim çağı olarak adlandırılan bu 
yüzyılda gerek AR-GE ve inovasyona 
dayalı bilimsel çalışmalar kapsamında 
gerekse görev ve hizmetlerin yürütül-
mesi bakımından yeni bir kavramsal 
boyut kazanarak kabuk değiştirmekte-
dir. Özellikle dijitalleşen dünyadaki ha-
ritacılık uygulamaları, bilimsel ve tek-
nolojik gelişmeler bağlamında sürekli 
artmaktadır. 

Mesleki gelişim ve değişim dinamik-
lerinin bilimsel düzlemde izlenilmesi, 
takip edilmesi ve meslektaşlarımızla 
buluşturulması noktasında TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı uzun yıllardır bilimsel etkinlikler ve 
bilimsel yayınlarla faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Bu noktada meslek Odamızın 
en önemli ve etkin bilimsel yayın orga-
nı, mesleki gelişim dinamiklerine para-
lel olarak süreç içerisinde ismi zaman 
zaman değişen, güncel ve son olarak 
“Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi” 
ismiyle faaliyetlerini yürüten bilimsel 
dergisidir. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odasının bilimsel yayın organı olan 

sektör

Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisliği alanı başta olmak 
üzere ilgili disiplinler arası çalışmalar-
daki inovatif yaklaşımlar, çalışmalar ve 
harita sektörünü etkileyen stratejik ko-
nularla ilgili son gelişmeleri okuyucu-
larına ulaştırmayı amaçlayan dergimize 
bu doğrultuda orijinal makalelerle kat-
kılarınızı bekliyoruz. 

Değerli okurlarımızın, yazarlarımızın 
ve Oda üyesi meslektaşlarımızın bilgi-
sine saygılarımla sunarım.

Tüm makale başvuruları ve 
dergimizin elektronik ortamdaki 

yayımlanma süreçleri 
http://dergipark.gov.tr/hkmojjd 

adresinden gerçekleştirilecektir.
Adrese  ulaşmak için yukarıdaki 

QR-Kodu kullanabilirsiniz

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 

yeni döneminde, hem ulusal 

hem de uluslararası çalışmalarda 

etkin bir şekilde kullanılan 

“TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark 

AKADEMİK” sistemi altyapısına 

geçmiştir. 
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cı biriydi, “Sınıfta bırakırım seni.” dedi. 
Sınıfta bırakırsa, üç ders. “Peki.” dedim, 
girdim. Sonra bir kızı sevdim, sonra da 
devam etti, gitti.

HKMO: Peki kızınızın durumu, siz mi 
yönlendirdiniz oyunculuğa?

AZİZ: Kendisi seçti. Hiç karışmadım. 
Ben çalıştırmadım, Altan Erkekli çalış-
tırdı. Ben çalıştırsaydım kavga ederdik. 
Beraber televizyonda “Halk Düşmanı” 
dışında başka bir şey yapmadık. 

HKMO: Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 
Türkiye’de devrimci tiyatro anlayışı an-
lamında çok farklı bir yeri var; AST ile 
yolunuzun kesişmesi nasıl oldu?

AZİZ: Ankara’ya geldiğimde, erken 
yaşta kaybettiğimiz Erkan Yücel vardı; 
“Gel bizimle çalış.” dedi. “Tamam.” de-
dim. “1000 lira vereceğiz sana.” dediler. 
“Yeter mi?” dedim. “Bize yetiyor.” de-
diler. Ben de geldim.

1971’in eylül ayında Ankara’ya geldim, 
AST’ta çalışmaya başladım. Yani yakla-
şık bir 45 yıl emek verdim ben Ankara 
Sanat Tiyatrosu’na. Tabii ki devrimci 
tiyatro hareketinde son derece önemli 
yeri AST’nin. Bir okul olma özelliği var 
yani hem bize hem seyirciye.

HKMO: AST’ta uzun yıllar sanat yö-
netmenliği yaptınız. O dönemler ile bu-
günleri karşılaştırır mısınız?

“Hayır, Daha Bitmedi; Cehaletle Savaşacağız!!!”

“Tiyatro sanatının hiçbir zaman kirliliğinin içinde olmadım. 

Yani kültürel kimliğime tiyatro sanatını teslim etmedim; ama 

sevmediğim bir-iki dizi içinde oldum açıkçası, olmak zorunda 

kaldım. Ekmek parası; ama onu bile en iyi şekilde yapmak 

zorundaydım.”

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 
öncesinde, 102. sayımızın konuğu 
Rutkay Aziz’le geçmişten bugüne 

tiyatro serüvenini, tiyatronun bugünkü 
halini, sanatın ve ülkenin gündemini 
konuştuk. 

HKMO: Rutkay Abi, öncelikle hoş gel-
diniz.  Tiyatro serüveninizin nasıl başla-
dığı ile başlayalım isterseniz. 

AZİZ: Saint George Avusturya Lise-
sinde, sonra Bakırköy Lisesinde eğitim 
gördüm.  Sonra da gazetecilik okudum; 
ama hiç gazetecilik yapmadım. Ben lise-
nin sonunda zaten tiyatroyu seçmiştim 
ve tiyatroda da yürüdüm. Gazetecilik 
yapmayı düşünmedim yani hiç. Lise 
son sınıfta hocam itti beni, felsefe ho-
cam. Üç derse giriyordu; felsefe, psiko-
loji, sosyoloji. Yok, lise 2. Bir rol verdi 
bana. Dedim ki, “Ben oynamam.” Şaka-

Rutkay Aziz

Harita Bülteni röportaj
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AZİZ: Tabii, sizin kuşak yaşamadı; ama 
biz şaka maka üç tane darbe yaşadık. 
Bu arada koalisyonları da yaşadık. 12 
Mart’ta Denizlerin asılmaması için im-
zalar topladık. Başaramadık tabii de… 
Yani o zaman tam bir siyasal kavganın 
ve siyasal tiyatronun içindeydik. Ben 
aslında geçmişte, gençliğimde siyaset 
yapmak istiyordum. Bunu en çok genç-
ler yapıyordu zaten; ama sanatımla da 
siyaset yapmanın keyfini yaşıyorum. İyi 
ki siyasete girmedim diyorum.

12 Mart, sonra 12 Eylül, sonradan yaşa-
nan süreçleri sizler de yaşıyorsunuz bir 
biçimde. Her zaman dediğim gibi, arka-
daşlarımla yaptım ne yaptımsa, tek ba-
şıma hiçbir şey yapmadım. Tek başına 
davranmak, yanlışlıkları da beraberin-
de getirir. AST’taki arkadaşlarımın bu 
anlamda bende çok emeği vardır. 

İçimizde farklı görüşte olan insanlar da 
vardı, herkes aynı politik gözlüklerle 
bakmıyordu; ama önemli olan birleştiri-
ci olmaktı ve tiyatro sahnesi o birleştiri-
ciliği yakaladı kendi içinde. Değişik sol 
bakışlardan arkadaşlarımız da vardı; 
ama onları birleştirdik bir biçimde. Bu 

anlamda da AST’ın çok önemli bir yeri 
vardır ve AST bugün hâlâ var. 

HKMO: 1 Mayıs Marşı AST’ta yazıldı. 
Marşın doğuş hikayesi nasıl oldu?

AZİZ: 1 Mayıs Marşı’nı Sarper Özsan 
besteledi. Oyunda 1 Mayıs epizodu 
vardı. Oraya bir marş yapalım dedik. 
Sarper, sağ olsun, bir marş besteledi, 
çok da güzel besteledi tabii ki. İşçi sını-
fına, emekçi yığınlara, halklara tiyatro 
sahnesinden bir marş hediye etti, bir 
tiyatro. Dünyada örneği yok. Yani bu 
anlamlı bir şeydir. Ha çoğu sendikacı 
bilmez bunu; ama böyle bir gerçek var 
ve öyle bir noktaya geldi ki biz o sahne 
geldiğinde o marşı söylemeye başladı-
ğımızda seyirci de söylüyordu, hep be-
raber söylüyorduk. Çok güzel anlardı 
tabii, çok güzel anlardı.

HKMO: Ankara’nın ünlü mekanların-
dan Tavukçu’da bir sürü anınız olduğu-
nu duyduk...

AZİZ: Biz yasaklandık 12 Eylül’de. Para 
yok, pul yok. İsmail Bey’e gittim; “İzin 
ver, biz burada yemek yiyelim. Sonra 

ben gerekirse sana senet vereyim, çek 
vereyim.” dedim. “Sakın ha, öyle şey is-
temem; burası sizindir.” dedi. Öyle 5-6 
ay bize baktı, yani yemeklerimizi yedik. 
Sonra borcumuzu ödedik tabii; ama İs-
mail’in bende yeri farklıdır.

HKMO: Son yıllarda özel tiyatroların 
karşılaştıkları ekonomik sorunları, sah-
nelenmek istenen oyunları göz önünde 
bulundurduğunuzda, özel tiyatroların 
geldiği noktayla ilgili neler söylemek 
istersiniz?

AZİZ: Biz başka türlü işler yapıyoruz. 
Üç gündür yer yok 1200 kişilik yerde. 
Bu kolay bir şey değil. Yani bize gelen 
seyirci hem politikamıza hem de tiyat-
roya geliyor. Biz komik bir tiyatro deği-
liz, magazin hiç değiliz. Onun için, biz 
farklı sularda balık avlıyoruz diyeyim.

Türk tiyatrosunun ilerlemesinde çok 
ciddi bir gerileme var. Herkes bizim an-
layışımızda tiyatro yapacak, bizim çiz-
gimizde tiyatro yapacak diye bir koşul 
yok. Ben hiçbir zaman meslektaşlarımı 
öyle eleştirmem. Ama bulvar oyunu 
bile oynuyorsan tiyatroca oyna, özen 

Harita Bülteni röportaj

Rutkay Aziz Rutkay Aziz

Bir zamanlar bir laf ettim, yanlış 
anlaşıldı: “Tiyatroyla devrim 

olmaz; ama seyircinin düşünce 
ve duygularında devrime 

katkı sağlayabilirsiniz.” AST 
bunu yapmıştır. Pek çok kişiyi 
kazanmıştır o koridora, bizi de 

kazanmıştır.

Bir tiyatro, ülkesinin ve dünyanın 
gerçekleriyle hesaplaşmadığı 
zaman gerçek anlamıyla sanat 
olamıyor. Yani bir sözü olmalı 
o tiyatronun. Sahne sadece 
eğlencelik bir yer değil ki. 

göster, seyirciyi aldatma. Ben buna çok 
özen gösterdim, hep özen gösterdim, 
göstermeye de devam ediyorum.

HKMO: Üç tane darbe gördük dedik; 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül. Bir de dar-
be girişimi gördük. Şu anda da 2002’ten 
beri hiç değişmeden iktidarda olan bir 
hükümet var, tiyatroyu nasıl konum-
landırırsınız? 

AZİZ: 27 Mayıs’ı ben ayırırım, o bir 
kenarda dursun. O zamanlar çok fark-
lıydı. Yani 12 Mart’taki, 12 Eylül’deki 
kavgamız çok daha başkaydı. Tiyatroca 
kavgayı kastediyorum yani. Ha eğlence 
tamam; ama miting yeridir tiyatro, şüp-
hesiz söyleyeceğini tiyatroca söylemek 
zorundasın. Yani Brecht’in söylediği laf 
çok doğru; eğitirken eğlendiren, eğlen-
dirirken eğiten tiyatro. Bunu becermek 
lazım; ama siz tiyatro eleştirmenleri 
falan görüyor musunuz gazetelerde? 
Gazete yok ki tiyatro eleştirmeni ol-
sun. Eskiden vardı; ama tartışılıyordu. 
Türk solu farklıydı. Çok gerilere düştük 
açıkçası, bu 17 yılda çok gerilere düştü 
tiyatro. Son 17 yılda benim tutumum, 
tavrım değişmedi açıkçası. Ha, bazen 
-mecburen tabii; çünkü zengin aile ço-
cuğu değilim- hiç sevmediğim dizilerin 
içinde oldum, olmak zorunda kaldım. 
AST’ı beslemek için, kendimi beslemek 
için yani. Emeğiyle yaşayan bir insanım 
ben, bunu saklayacak halim yok. Yani 
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HKMO: 2011 yılında Altın Portakal’da 
çok çok güzel bir konuşmanız var. Ara-
dan geçen 8 yılın ardından o konuşmayı 
şu an yapsaydınız ne ekler, ne çıkartır-
dınız ya da herhangi bir şekilde üzerine 
ne koyabilirsiniz?

AZİZ: O konuşmada söylediklerim bu-
gün tam yerli yerine oturmuştur. Mus-
tafa Kemal’le ilgili bir olay anlatayım. 
“Paşam, savaş bitti.” diyorlar. Paşa’nın 
yanıtı şu oluyor, biliyorsunuz: “Hayır, 
daha bitmedi; cehaletle savaşacağız.” 
Yani bu ülke ne çekiyorsa, cehaletin ör-
gütlü halinin eyleme geçmesinden çe-
kiyor. Onun için, bizler, sizler de dâhil 
olmak üzere, demokrasi mücadelesinin, 
kavgasının içindeyiz. Nazım’ın dediği 
gibi, düşmana inat. Evet demokrasi zor 
gelir; yani bu cehalet, kültürsüzlük, bi-
linçsizlik, eğitimsizlik egemen oldukça 
karşı tarafta hırsızlık, yalancılık, yalan 
dolan, ilkesizlik, çıkar, kurnazlıklar 
egemen olmaya başlıyor. Onlar egemen 
olmaya başlayınca milletin konumu da 
farklı olmaya başlıyor. 

HKMO: Genelde insanlar sizi “Bizim-
kiler” dizisinden, “Avrupa Yakası”ndan 
ya da “Kurtuluş” filminden tanırlar. Si-
zin için çok daha farklı öneme sahip bir 

aldığım parayı da AST’a verdim. Helal 
olsun. Yaşatmak zorundaydık AST’ı. 
Tiyatro sanatının hiçbir zaman kirliliği-
nin içinde olmadım. Yani kültürel kim-
liğime tiyatro sanatını teslim etmedim; 
ama sevmediğim bir-iki dizi içinde ol-
dum açıkçası, olmak zorunda kaldım. 
Ekmek parası; ama onu bile en iyi şekil-
de yapmak zorundaydım. Yani sevme-
diğin bir dizide oynarken bile, madem 
öyle bir rol üstlenmişsin, seyirciye ve 
kendine saygı gereği onu en iyi şekilde 
oynamakta ısrar etmek zorundasın.

HKMO: Son dönemlerde -biraz üst öl-
çekten bakarsak- sanatın evrimi hak-
kında düşünceleriniz nelerdir? Gerile-
me mi, ilerleme mi var? Durumu nasıl 
görüyorsunuz? 

AZİZ: Büyük bir gerileme var sanatta. 
Şöyle bir gerileme var, 12 Mart döne-
minde polisler geliyor, bizden teksti 
istiyorlardı, “Ne oynayacaksınız, bir 
bakalım.” diyorlardı. Veriyorduk teksti, 
bekliyorduk. Polisler sanki tiyatrodan 
çok anlıyorlarmış gibi; ama tabii ki onu 
polisler okumuyordu, işbirlikçileri var-
dı, onlar okuyordu. Derken haber geli-
yordu: “Bunu oynayamazsınız.” Böyle 
bir kepazelik. En son “Dört Yüz Üçüncü 

oyun ya da oynadığınız bir sinema filmi 
var mıdır?

AZİZ: Yer Demir Gök Bakır’ın bende 
yeri ayrıdır. İlk sinema deneyimimdir, 
kamerayla tanıştığım filmdir. Yaşar 
Kemal, Zülfü… Zülfü’nün de ilk yö-
netmenliğidir, benim de ilk sinema fil-
mimdir. “Piano Piano Bacaksız”ı da se-
verim; ama “Kurtuluş”, “Cumhuriyet”, 
“Mustafa Kemal” benim için farklı bir 
şeydir; rol değildir onlar, bir sorumlu-
luktur. 

HKMO: Şu sıralar sahnelediğiniz 
“1984”ün adı hep “Cesur Yeni Dünya” 
olarak anılır. Sizin “1984”ü tercih etme 
sebebiniz neydi?

AZİZ: Epey bir süredir düşünüyordum 
oyunu, Taner’le de (Taner Barlas) pay-
laşıyordum. Her türlü baskı, faşizan 
birtakım düzenlere karşı, egemen olan 
böyle bir anlayışa karşı insanoğlunun 
özgürlük çığlığının önüne geçemezsin. 
Seyirci de özgürlük istiyor. Onun için 
geliyorlar, sağ olsunlar yani, onun için 

Kilometre” diye bir oyunumuz vardı, 
ona izin verdiler; ama şöyle izin verdi-
ler: Sahnede sahnelendikten sonra gör-
mek koşuluyla. Yani diyordu ki, “Ben 
şimdi tekste bir şey görmedim; ama 
sen sahnelerden öyle bir şey yaparsın 
ki…” 12 Eylül’de böyle bir şey olmadı. 
Niye olmadı? Akıllandılar.  “İstediğini 
oyna.” dediler, sonra gelip yasakladılar. 
Yani sen emeğini koyuyordun, serma-
yeni koyuyordun, sonra da hemen ya-
sak geliyordu. Aslında daha büyük bir 
yıldırma politikasıydı. Daha da akıllan-
maya başlamışlardı. 

Şimdi ise bu tutumlara gerek yok; çün-
kü bizim arkadaşlar kendi kendilerini 
sansürlüyorlar. Bu daha feci bir olay. 
Mesela “Adalet Sizsiniz” oyunumuz 
vardı bizim; geldik, buralarda oyna-
dık. 2 sene önce Antep’te yasaklandık, 
Urfa’da yasaklandık, Mardin’de ya-
saklandık. Hâlbuki her yerde oynadık 
oyunu. Olağanüstü hâl var ya, Valilik 
güvenlik gereği yasaklıyor. Ama Van’a 
gittik, Devlet Tiyatrosu’nda iki gün ful 
oynadık. Yani Antep, Urfa, Mardin’de 
yasaklanıyorsun, Van’da oynuyorsun. 
Böyle tuhaf bir ülke burası. Tuhaf der-
ken h harfini kullanmıyorum. Şimdiki 
oyunlarımızda ne olur, bilmiyorum. 

geliyorlar. Bir şeyi paylaşıyoruz çünkü. 
Aynı cendere içinde onlar da var. Yani 
böyle baktım ben oyuna. Yoksa biliyor-
sunuz romanı -onu söylemene gerek 
yok- Stalin dönemine karşı bir eleştiri, 
Hitler ve Stalin dönemine.

HKMO: Oyunculuk yapmak isteyen 
gençlere verebileceğiniz tavsiyeler var 
mıdır?

AZİZ: Tabii, işimiz çok güzel; ama bü-
yük bir kavganın içinde olacaklarını 
bilsinler. Vahşi kapitalizmin içine gire-
cekler, acımasız koşullar var. Kendilerini 
çok çok iyi eğitmek zorundalar. Sadece 
yetenek yetmiyor yani, o yeteneği akıl-
lıca işlemek gerekiyor. Onun için kolay 
değil. Ben kendi kızıma da aynı şeyi söy-
lüyorum. Okul zamanı güzel yıllar tabii. 
Okul bittikten sonra ne yapacaksınız? Sı-
kıntı orada yani. Yolları açık olsun.

HKMO: Son olarak söylemek istedileriniz?

AZİZ: Her şeye rağmen asla umutsuz 
olmamalıyız… 

röportaj

“Bir toplumda 
eğitimsizlik, 
kültürsüzlük, 
bilinçsizlik, 
örgütsüzlük egemen 
oldukça o topluma 
demokrasi zor gelir, 
bakarsınız gelmez.”

Tabii ki tiyatroda da değişik 
türler vardır; kabare de 

olacaktır, müzikal de 
olacaktır, bizim yaptığımız 
tiyatro da olacaktır; ama bir 
şey çok önemli: Yaptığın işi 

adam gibi yap.

Rutkay Aziz

Her biçimde o özgürlük çığlığını 
gerçek demokratlar, barışseverler, 

yurtseverler atarlar. Biz de bu 
oyunda bunu yapıyoruz işte. 

Her türlü baskıya rağmen, her 
türlü sindirmeye, korkuya ve 

yıldırmaya rağmen insanoğlunda 
özgürlük denilen bir ruh var yani, 

onun çığlığını atıyoruz, onun 
için de seyirci bizi hiç yalnız 

bırakmıyor. 
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Birçok ülkede ilgili yetkili 

kurumlar BIM ile yapılmamış 

ya da yapılmayacak inşaatlara 

proje ruhsatı vermemektedir. 

Ülkemizde de yakın bir 

zamanda BIM sisteminin 

zorunlu hale gelmesi, 

kaynakların ve işgücünün 

etkin kullanımı bakımından 

fayda sağlayacağından 

ülkemizin yararına olacaktır. 

Harita Bülteni dosya

En Önemlisi Dünyanın Geleceğine Katkısı

Building Information Modeling 

BIM modellerinin üç boyutlu ortamda ölçekli olarak 
oluşturulmasından dolayı bütün bileşenler ana sistem 

içerisinde uyuşmazlık için görsel olarak kontrol 
edilebilmekte ve disiplinler arası çakışma kontrolleri 

yapılabilmektedir.

Yapı Bilgi Modelleme (YBM) veya 
yaygın olarak bilinen ifadesi ile 
BIM-Building Information Mo-

deling, son zamanlarda adından sıkça 
söz ettiren bir kavram olsa da uzun yıl-
lar süren akademik çalışmalar sonucu 
geliştirilen veri standartlarına dayan-
maktadır. Her ne kadar orijinalinde 
bina anlamına gelen “building” kelime-
si kullanılmış olsa da Türkçe’ye daha 
geniş kapsamda bir ifade olan “yapı” 
olarak çevrilmiştir. Bunun nedeni ise 
YBM-BIM kavramının yalnızca binalar 
için değil aklımıza gelen her türlü yapı 
(altyapı projeleri, yol, kanal, bina vs.) 
için kullanılabilir bir sistem olmasından 
ötürüdür. BIM, teknolojideki dijitalleş-
menin inşaat sektöründeki karşılığı ola-
rak gelişen bir sistemdir. Temel olarak 
ifade edecek olursak; yapıların fiziksel 
ve işlevsel özelliklerinin dijital göste-
rimlerinin üretilmesi ve yönetilmesini 
içeren bir süreçtir. Dolayısıyla yapının 
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ma ilişkin standartlar ile BIM bütünleş-
mesi arasındaki mevcut boşluğun, açık 
bir standart olan IFC veri modeli kulla-
narak doldurulması ve söz konusu bü-
tünleşmeye olanak sağlayan bir model 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

BIM sistemini tanımladıktan sonra 
şimdi de sistemin çalışma mantığına 
ve faydalarına göz atalım: BIM, yapı-
yı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu 
bir sayısal proje veri tabanı üstünden 
çalışmakta; tasarım, yapım ve yapım 
sonrası işletme süreci boyunca üretilen 
tüm veriler bütünleşik bir proje veri ta-
banında saklanarak yönetilmektedir. 
Bu metodolojik yaklaşım yalnızca bi-
nanın tüm bileşenlerinin geometrik ve-
rilerine değil, aynı zamanda inşaat için 
zaman çizelgeleri, maliyet tahminleri, 
enerji temini, aydınlatma, yangından 
koruma ve tesis yöntemiyle ilgili veri-
lerin 3 boyutlu modellerine de dayanır. 
BIM sisteminde önce model oluşturulur 
ve daha sonra yapım sürecine geçilir. 
Başka bir deyimle yapının sanal ikizi 

(avatarı) oluşturulur. Bir yapının 3 bo-
yutlu sanal ikizini oluşturma süreci, 
inşa sürecinden oldukça uzun olmakta-
dır. BIM sürecinde planlama ve tasarı-
ma ayrılan vakit, yapım sürecinde artı 
yönde kazanılan süre olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Paylaşılan bir model sayesinde yapı 
düzeninin farklı gereksinimleri için 
çizimlerin tekrarlanmasının ve çoğal-
tılmasının önüne geçilmektedir. BIM 
çizim araçları, 2D çizim araçlarından 
daha hızlı olma avantajına sahiptir ve 
her nesne veri tabanına bağlıdır. Yani 
her bir nesnenin öznitelik bilgileri veri 
tabanında tanımlıdır.  Nesnelerin bağlı 
olduğu veri tabanlarında ise yukarıda 
sözü edilmiş olan standartlara bağlı ola-
rak maksimum verimlilikte projeler üre-
tilmektedir. Burada belirtilen nesneler 
yapı ile ilgili aklımıza gelen her şeydir. 
Örneğin; kullanılacak demir ve demirin 
kalınlığı, yalıtım malzemesi ve cinsi, 
duvar donatıları ve kalıp tipleri vb. her 
bir nesne IFC kütüphanesinde bulunan 

bir standarda bağlıdır. IFC dosya biçi-
mindeki temel model; geometri, geo-
metrik ilişkiler, isim özellikleri, alana 
özel nitelikler ve duruma özel nitelikler 
olmak üzere beş veri seti içermektedir. 
Hangi nesnenin nelerle uyumlu olduğu 
da bu standartlara bağlı olarak veri ta-
banında ilişkilendirilmiştir. Böylelikle 
planlama, proje, inşaat ve işletme süreci 
boyunca maksimum verim hedeflen-
miştir. Bunun yanı sıra BIM modelinde 
dijital tabanlı iş akışı otomatik kaydet-
me ve proje geçmişi bağlantıları gibi 
yardımcıları vardır; böylece kullanıcılar 
model üzerinde çalışırken yaptıkları 
her işlemi daha sonra da izleyebilmekte 
ve proje geçmişi ile olan bağlantı dosya-
ların bozulmasına veya verimliliği etki-
leyebilecek kaybolmaların önlenmesine 
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda di-
ğer kullanıcılar ile aynı model üzerinde 
çalışıldığı için sürekli çıktılarla uğraş-
mak zorunda kalınmamaktadır. 

BIM modellerinin üç boyutlu ortamda 
ölçekli olarak oluşturulmasından dola-

dosya

yı bütün bileşenler ana sistem içerisin-
de uyuşmazlık için görsel olarak kont-
rol edilebilmekte ve disiplinler arası 
çakışma kontrolleri yapılabilmektedir. 
Ayrıca proje takımı BIM modellerini 
kullanarak, sahadaki operasyonların 
planlanması için detaylı inşa edilebi-
lirlik analizleri gerçekleştirilebilir. Ör-
neğin; bir binadaki elektrik projesi ile 
su tesisatı projesi arasında uyuşmazlık 
varsa bu sorunu ilgili projenin sorum-
lularına ileterek çakışmanın anında 
çözümlenmesi sağlanabilmektedir. 
Böylelikle ilerde karşılaşılacak olası 
sorunlar ve zaman-maliyet olarak ka-
yıpların önüne geçilmektedir.  Aynı za-
manda projede çalışan tüm birimlerin 
senkronize şekilde çalışmasına ve proje 
sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesi-
ne de imkân tanınmaktadır.

BIM yazılımları, maliyet tahmin özel-
likleri ile yapılandırılmış olduğu için 
malzeme miktarları otomatik olarak çı-
karılabilmekte ve modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığı zaman bu değişikli-

bütün bu yaşam döngüsündeki farklı 
disiplinlerin (mimari, statik, mekanik, 
elektrik, çevre vs.) ortak bir platformda 
çalıştığı bir üretim ve yönetim sürecidir. 
Böylelikle projenin tüm yaşam döngüsü 
boyunca bir veri bankası işlevi görme-
si ile sadece planlama, projelendirme 
ve yapım aşamalarında değil yapının 
kullanım ve işletme aşamalarında da 
yararlanılacak tüm bilgilere ulaşılabi-
lecektir. BIM ile ilgili yanlış bilinen bir 
konu ise tek bir çizim programı ya da 
tek bir proje yönetim programından 
oluştuğu kanısıdır. BIM tek başına bir 
yazılım değildir; ancak BIM ile uyumlu 
yazılımlar sistemin bir parçasıdır.  Ör-
neklendirecek olursak; Autocad Revid, 
Bentley AecoSIM, Microstation, Archi-
cad, Sap2000, SketchUp gibi program-
lar planlama, tasarım, yapım ve işletme 
süresi boyunca BIM’in parçası olarak 
kullanılacak yazılımlardır.  BIM siste-
minin önemli bir parçasını ise dünya 
çapında standartların belirlenmiş ol-
duğu IFC (Industry Founded Classes) 
oluşturmaktadır. Sürdürülebilir yapı-

BIM çizim araçları, 2D 
çizim araçlarından daha 
hızlı olma avantajına 
sahiptir ve her nesne 
veri tabanına bağlıdır. 
Yani her bir nesnenin 
öznitelik bilgileri veri 
tabanında tanımlıdır.  

ğe göre veriler güncellenmekte olup bu 
verilere dayalı tüm maliyet tahminleri 
de yenilenmektedir.

BIM; planlama, tasarım ve yapım bo-
yunca gelişen tesis hakkındaki bütün 
bilgileri içermesi nedeniyle tesis yö-
netim birimleri BIM’i yenileme, alan 
planlama ve onarım operasyonları için 
de kullanabilirler. BIM ile ayrıca bakım 
talimat yönetimi, acil hizmet talep yö-
netimi, alan planlama ve yönetimi, en-
vanter yönetimi ve denetimi, hareket 
yönetimi ve emlak portfolyo yönetimi 
gibi uygulamalar gerçekleştirilebildiği 
gibi potansiyel hatalar, gaz kaçakları, 
tahliye planları vb. gibi olayların gra-
fiksel olarak gösterilmesi süreçleri için 
yapı bilgi modeli kolaylıkla adapte edi-
lebilmekte ve resmî kurumlar da bu 
modelleri kullanarak bina projelerini 
inceleyebilmektedirler.

BIM faydalarının yanında sürecin tam 
olarak bilinememesinden, yeterli sayıda 
nitelikli çalışanların bulunmamasından, 
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mevcut iş pratiğine tam olarak uymama-
sından ve diğer bazı nedenlerden dola-
yı bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Farklı disiplinlerin modelleri arasındaki 
uyuşmazlıklar nedeniyle iş birliği konu-
sunda, BIM’e geçiş yapan firmaların za-
man ve eğitim ihtiyaçları nedeniyle bilgi 
kullanımı ve iş pratiği konusunda da ha-
lihazırda yaşanan sıkıntılar olduğu orta-
dadır. BIM’ın gelişmiş seviyede etkin ve 
verimli olarak uygulanabilmesi için ye-
tişmiş personel gereksinimi bulunmak-
tadır. Ülkemizde yalnızca 5 üniversitede 
lisans/lisansüstü seviyesinde BIM ders-
lerinin verildiği görülmektedir. Bundan 
dolayı sektörde yer alan firmalar, kurum 
içi eğitimler düzenleyerek, personelle-
rine bu konuda yetkinlik kazandırmayı 
amaçlamaktadırlar. 

BIM’in birçok ülkede yapıların planla-
ma, tasarım, yapım ve işletme süreçle-
rinde uygulanmasıyla birlikte kullanım 
alanı genişlemektedir. Kuzey Ameri-

Günümüzde mesleğimizde gelişen tek-
noloji ile birlikte üretilen altlıklar BIM 
sürecinde proje hazırlıklarını da olduk-
ça kolaylaştırmaktadır. LİDAR, yüksek 
çözünürlüklü ve doğruluklu hava fotoğ-
rafları ile sayısal arazi modellerinin oluş-
turulması, mevcut altyapıya ilişkin lazer 
taramalar, inşaat evresinde yapılan anlık 
ölçümler, makine kontrol sistemlerinden 
alınan anlık konumsal veriler; BIM gir-
dilerinin ve sistemin en önemli öğelerini 
oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bina 
ve benzeri üst yapılar için İmar Kanu-
nu’nun 57. maddesinde tanımlanan ve 
yapının imalatı öncesi olmazsa olmaz 
olan yapı aplikasyon projesi ile İmar Ka-
nunu’nun 28. maddesinde tanımlanan 
fenni mesullük süreçlerinde gerçekleşti-
rilen işlemler de BIM süreçlerinin önemli 
birer bileşeni olmak durumundadırlar. 

Parsele ait aplikasyon krokisine daya-
nılarak ve vaziyet planına göre yapının 
araziye aplikasyonu başta olmak üzere 

temelden çatıya kadar yapılacak tüm 
detayları ülke koordinat sisteminde gös-
tererek imalatta kullanılmak üzere; yapı 
yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine 
göre köşe koordinatları, röper noktala-
rı, imar planındaki kat adedine esas kot 
noktasının hassas koordinatlarını, bina 
derinliğini, çıkma izdüşümlerini, yapı 
yaklaşma mesafelerini, tabi zemin ve tes-
viye edilmiş zemine ilişkin kotları, bina 
ve kat yüksekliklerinin detaylarını da 
göstererek harita mühendislerince hazır-
lanıp imzalanan yapı aplikasyon projesi; 
BIM’de esas alınması gereken, fenni me-
sul olan ayrı bir harita mühendisinin de 
denetiminde uygulaması gerçekleştirilen 
tescile konu bir ögedir. Bu gibi örnekler 
çoğaltılabilir. Her ne kadar harita mühen-
disleri bugüne kadar BIM süreçlerinde 
yalnızca girdi verilerini üretme aşamasın-
daymış gibi gözükse de yapıya dair pro-
jenin tasarımcısı, kontrolörü, veri tabanı 
yöneticisi başta olmak üzere yönetimsel 
süreçlerinde de bilfiil yer alabilirler. Bu 

noktada mesleğimizde BIM farkındalığı-
nı artırmak adına Odamıza ve akademiye 
önemli görevler düşmekle birlikte, özel-
likle aldığımız mühendislik eğitiminin 
BIM süreçlerini kapsaması bakımından 
ülkemizdeki köklü harita mühendisliği 
eğitimi veren bölümlere de sorumluluk 
yüklenmektedir.

Birçok ülkede ilgili yetkili kurumlar 
BIM ile yapılmamış ya da yapılmayacak 
inşaatlara proje ruhsatı vermemektedir. 
Ülkemizde de yakın bir zamanda BIM 
sisteminin zorunlu hale gelmesi kay-
nakların ve işgücünün etkin kullanımı 
bakımından fayda sağlayacağından ül-
kemizin yararına olacaktır. 

Yapılan araştırmalar BIM teknolojisinin 
inşaat projelerinin tamamlanma süresini 
ortalama %7 oranında azalttığını ve ma-
liyetleri ise %20’ye kadar düşürdüğünü 
göstermektedir. Daha önemlisi ise bu tek-
nolojinin dünyanın geleceğine katkısı…

BIM’in gelişmiş seviyede 

etkin ve verimli olarak 

uygulanabilmesi için yetişmiş 

personel gereksinimi 

bulunmaktadır. Ülkemizde 

yalnızca 5 üniversitede 

lisans/lisansüstü seviyesinde 

BIM derslerinin verildiği 

görülmektedir. 

ka’nın haricinde Finlandiya, Norveç ve 
Danimarka; BIM teknolojisini ilk uy-
gulayan ülkelerdir. Günümüzde, ABD, 
Norveç, Finlandiya, Danimarka, Singa-
pur, Kore, İngiltere, gibi birçok ülkede 
çıkarılan BIM içerikli yönetmelikler ile 
bu standartlar zorunlu hale getirilmiş-
tir. Ülkemizde de Dünya Ticaret Merke-
zi, 3. havalimanı, bazı metro inşaatları 
gibi büyük ölçekli projelerin yapımında 
BIM kullanılmakta ve birçok meslekta-
şımız bu süreçlerin doğrudan içerisin-
de yer almaktadırlar. BIM konusunda 
mesleğimizle doğrudan ilgili olarak 
TKGM’nin “3B Şehir Modellerinin Üre-
timi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluş-
turulması” işleri ihale edilmiş ve hayata 
geçirilmektedir. Bu iş de BIM standart-
larına uygun olarak yapılacaktır ve 
büyük oranda meslek alanımızda yer 
almakla birlikte kısmen multidisipliner 
olsa da meslektaşlarımız gerek yükle-
nici gerekse idare tarafında bu işlerin 
amirali konumundadırlar.  

BIM konusunda 
mesleğimizle doğrudan 
ilgili olarak TKGM’nin 
“3B Şehir Modellerinin 
Üretimi ve 3B Kadastro 
Altlıklarının Oluşturulması” 
işleri ihale edilmiş ve hayata 
geçirilmektedir.
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Harita Bülteni gezi

Tarihi ile Çorum

Keşfedilen ve
Halen Keşfedilmeye Devam Edilen 

Anadolu’nun her köşesinde, her toprağında bir başka kültür, bir başka 

hayat var. Harita Bültenimizde yer alan “Gezi” köşemizde çıktığımız 

yolculuklarla kâh yok olmaya yüz tutan kültürlere bir selam veriyoruz kâh 

doğal güzelliklerin büyüsüne kapılıyoruz. Bu sayımızdaki yolculuğumuz 

ise keşfedilen ve halen keşfedilmeye devam edilen tarihi ile Çorum.

Hattuşa,
UNECSO tarafından 
Dünya Kültür Mirası 

listesine alınan 
ülkemizdeki 16

değerden biri.

Çorum’da tadılması 
gereken başlıca lezzet, 

İskilip dolmasının yapılışı
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Harita Bülteni

Müzesi başta olmak üzere Alacahöyük 
ve Boğazköy müzelerinde sergileniyor. 
Müzelerde Hititlere ait eserlerin yanı 
sıra Kalkolitik, Eski Tunç, Frig, Roma 
ve Bizans dönemlerine ait eserler de 
sergileniyor. Ayrıca Çorum Müzesi’nin 
sanal ortamda gezilmesi de mümkün. 

Kazılarda bulunan eserler Hitit kültü-
rünün dönemi itibariyle ne kadar yük-
sekte olduğunu da gösteriyor. Yeme-iç-
me alışkanlıklarından dini inanışlarına, 
mimari yapılanmalarından toplumsal 
alışkanlıklarına kadar pek çok konu ile 
ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Çivi yazı-
sı ve hiyeroglif (resim yazısı) kullanan 
Hititler’den kalma tabletler sayesinde 
distilasyon (damıtma), ekstraksiyon 
(özünü/suyunu çıkarma), süblimasyon 

lında İngiliz W.C. Hamilton tarafından 
tanıtılıyor. Osmanlı döneminde 1907 
yılında Rum asıllı Osmanlı arkeoloğu 
Makridi Bey tarafından gerçekleştirilen 
kazılar yalnızca 15 gün sürüyor. Sistem-
li bir şekilde kazı çalışmalarının 1935’te 
Atatürk’ün talimatı ve verdiği bir mik-
tar para ile başladığını da özellikle be-
lirtmek gerek. 

UNESCO tarafından Dünya Kültür 
Mirası listesine alınan ülkemizdeki 16 
değerden biri olan Hattuşa’da ve Ala-
cahöyük’te yapılan kazılar sonucunda; 
tapınaklarda kayalar üzerine işlenmiş 
pek çok tanrı, tanrıça, hayvan gibi fi-
gürler ile birlikte Güneş Kursu, boğa 
ve geyik heykeli gibi eserler bulunmuş. 
Bulunan bu ve bunu gibi eserler Çorum 

Çorum; Hitit Uygarlığı başta ol-
mak üzere pek çok devlete ve 
uygarlığa ev sahipliği yapmış 

bir Orta Anadolu ilimiz, bu nedenle 
her bölgeden kara yolu ile ulaşımı çok 
kolay. Samsun üzerinden hava yolu ile 
seyahati de mümkün. 

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın Çorum 
sınırları içerisinde olması nedeniyle ta-
rihi açıdan farklı bir yere sahip olan bu 
bölgenin önemi, devam eden kazılarla 
birlikte her geçen gün daha da anlaşı-
lıyor. İlk olarak 1834’de Fransız mimar 
Charles Texier’in çalışmaları ile gün 
yüzüne çıkan Hititlere ait kalıntılar, dö-
nem dönem ara verilse de halen devam 
eden kazılarla birlikte artıyor. Alacahö-
yük ise bilim âlemine ilk kez 1835 yı-

gezi

(süblimleştirme), filtrasyon (süzme) 
gibi kimyasal yöntemlerin; ateşin de 
kontrollü kullanımıyla seramik, metal, 
boya, yağ, parfüm, mücevherat, deri-
cilik gibi alanların Hititler döneminde 
var olduğu biliniyor. Sağlam yapılar 
inşa eden bu uygarlık, şehrin inşasına 
ve alt yapıya da ayrı bir önem vermiş ve 
yasalarında da inşaat ile hükümler be-
lirlemiş. Hititler’de adalet ayrı bir öne-
me sahip olmuş ve yasalar da bu adaleti 
yerine getirmek ve huzuru sağlamak 
amacıyla insancıl bir yapıda, kısasa kı-
sas uygulamasına yer vermeden oluştu-
rulmuş. 

Kadınlara önem veren, eşit haklar ta-
nıyan Hititler, toplumsal huzur kadar 
diğer uygarlıklarla olan ilişkileri de 

Bölgenin önemi, devam eden 
kazılarla birlikte her geçen gün 

daha da anlaşılıyor.

Koyunbaba Köprüsü

Kayalar üzerine işlenmiş pek 
çok tanrı, tanrıça, hayvan gibi 
figürler var. 
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Harita Bülteni

Çorum’a veda ederken elbette bu leb-
lebilerden almak gerek. Oğuzlar cevi-
zi, Kargı tulum peyniri ile Osmancık 
pirinci de alınması gerekenlerden. 
Ayrıca bakır süs eşyaları, ahşap oyma 
ürünleri, taş oyma ürünleri, el örgüleri 
ve sepetler de hem anı olarak hem de 
hediye olarak alınabilecek Çorum ha-
tıralarından. 

Tarihi bir yolculuğa çıkıp günümüze 
uzandığımız, geleneksel lezzetleri de-
neme imkânı bulduğumuz Çorum’dan 
mutlu ayrılıyoruz. 

Bir sonraki yazımızda, ülkemizin bir baş-
ka güzel yerinde görüşmek dileğiyle…

Tabii ki Orta Anadolu’nun geleneksel 
lezzetlerinden olan; ama Çorumluların 
kendi izlerini bıraktıkları mantı, bakla-
va, börek gibi lezzetler de tadılmadan 
dönülmemeli. 

Çorum denildiğinde akla ilk gelen tat 
olan leblebiden de bahsetmeden olmaz: 
Leblebi yapımı için öncelikle özel ocak-
larda kavurma işlemi gerçekleştiriliyor. 
(Bu ocaklarda kullanılan tuğladan tu-
tun odunların cinsine kadar her şey çok 
önemli.) Yapılan bu ilk kavurmadan son-
ra sıcak olan nohutlar çuvallara koyulup 
iki gün dinlendiriliyor ve aynı işlem 
ikinci kavurmadan sonra da yapılıyor. 
Ardından kuru bir yere serilen nohutlar 
15-20 gün kadar dinlendiriliyor.  Üçüncü 
kavurmadan önce nemlendirilen nohut-
lar, bir gün daha çuvallarda bekletiliyor 
ve bu kavurmada nohutların kabukları 
ayrılıyor. Çok fazla çeşidi olan leble-
binin son halini alması için son aşama-
da gerekli tatlar katılıyor ve acılı, tuzlu 
başta olmak üzere meşhur leblebiler son 
halini alıyor. Uzun bir çaba ve emek iste-
yen leblebilerin neden bu kadar meşhur 
olduğunun cevabı da netleşmiş oluyor. 

Doğal güzellikleri ile de zengin olan Ço-
rum’da gezilebilecek yaylalar da mev-
cut. Kargı, Abdullah, Kunduzlu ve Kuş-
caçimeni yaylalarının yanı sıra İncesu 
Kanyonu, Çatak Tabiat Parkı da görül-
mesi gereken yerlerden sadece bazıları. 
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
desteklenen 14 yürüyüş rotasından iki-
si Çorum’da yer alıyor ve “Hitit Yolu 
Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi” 
ile “Kızılırmak Havzası Gastronomi ve 
Yürüyüş Yolu” hem antik kentleri ziya-
ret etmeyi hem de doğada yürüyüş ya 
da bisiklet gezisi yapmayı mümkün kı-
larak doğal güzelliklerle birlikte kültü-
rel-etnik turizmi canlandırıyor. 

Zengin yemek kültürü ile de turist çe-
ken Çorum’da tadılması gereken başlıca 
lezzet, İskilip dolması. Özellikle düğün-
lerin vazgeçilmezi olan ve İskilip’te ha-
len geleneksel olarak devam ettirilen bu 
yemek, farklı pişirme tekniği ve uzun 
pişme süresi ile dikkatleri çekiyor. Kar-
gı sırık kebabı, tandır kebabı, keşkek 
de mutlaka tadılması gereken lezzetler 
arasında ve il merkezi ve ilçelerde bun-
ları yapan çokça yer bulmak mümkün. 

önemsemiş. Tarihin bilinen ilk yazılı 
barış antlaşmalarından olan Kadeş, Mı-
sırlılar ve Hititler arasında yapılmış ve 
karşılıklı eşitlik ilkesine yer vermesi ne-
deniyle de tarihte yerini almış. 

Kültür turizmi açısından zengin olan 
bu topraklarda Hitit eserleri dışın-
da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 
cami, köprü, kale gibi pek çok yapıyı 
da görmek mümkün. Ulucami, Han 
Cami; Velipaşa Hanı; Paşa, Güpür, Ça-
vuş hamamları; Baltacı Mehmet Paşa 
Çeşmesi, Koyunbaba Köprüsü, İskilip 
ve Alaca’daki kaya mezarları, tarihi ko-
nak olup bugün Belediye Binası, Çorum 
Müzesi olarak kullanılan pek çok yapı 
Çorum’da ziyaret edilecek tarihi ve mi-
mari eserlerin başında geliyor. 

gezi

Tarihin bilinen ilk yazılı barış 
antlaşmalarından olan Kadeş 

Antlaşması’ndan bir detay.

Hattuşa’da sistemli kazı 
çalışmaları 1935’te Atatürk’ün 

talimatı ile başlıyor. 

Meşhur Ayakkabıcılar Çarşısı
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“Örneğin; bir ambulans tünelde dahi 
taşınabilir bir atom saati ile haritaları-
na erişebilecek. Kullanıcılar da kırsal 
kesimde veya yer altında cep telefonu 
sinyali olmadan rotalarını planlayabi-
lecek. Taşınabilir atomik saatler uydu 
sinyaline ihtiyaç olmadan, konumunuza 
ve planladığınız rotaya erişilebilmek için 
son derece hassas bir coğrafi haritalama 
üzerinde çalışacak. Buluşumuz, atomik 

saatin zamanı ölçmekten sorumlu 
bölümünde %80 oranında verim-

lilik sağlıyor. Bu da bizleri, 20 
yıl içinde GPS teknolojisinin 

yerini alabilecek taşınabi-
lir atom saatlerini gör-

memize bir adım 
daha yaklaştırıyor. 
Bu teknoloji, insanla-
rın gündelik hayatlarını 
değiştirecek ve aynı zamanda sürü-
cüsüz otomobillerde, uçaklarda ve ha-
vacılık endüstrisinde uygulanabilir ola-
caktır. Bu gelişmenin burada Sussex’te 
gerçekleşmesi heyecan verici.”

Optik atomik saatler her on milyar yıl-
da bir saniye bozunma yaşarken, bu 
oranla optik atomik saatlerin hassas za-
man ölçüm cihazlarının başında geldiği 
de biliniyor. Ancak bu saatler şu anda 
yüzlerce kilo ağırlığında devasa 
cihazlar. Ortalama bir kişinin 
kullanabileceği ölçüde pratik 
bir işleve sahip olmak için bu 
saatlerin doğruluğunu ve hızını 
koruyarak boyutlarının büyük 
ölçüde azaltılması gerekiyor.

Nature Photonics dergisinde 11 Mart 
2019 tarihinde yayımlanan bir maka-
lede ayrıntılı olarak açıklanan EPic 
Lab’deki atılım, ‘lazer yankılayıcı soli-
ton’ adı verilen benzersiz bir dalga tü-
rüne dahil.

Pasquazi, solitonu (Sabit bir hızda ya-
yılım gösteren, kendi şeklini koruyan 
ve kendi kendini idame ettiren şey) şu 
şekilde açıklıyor:

“Soliton, özellikle bozulmaya dayanıklı 
olan özel dalgaları temsil ediyor. Tsu-
namiler su solitonudur ve bozulmadan 
uzun mesafeler kat edebilir. Örneğin; 
2011 yılında Japonya’daki tsunamiden 
bazı dalgalar Kaliforniya kıyılarına ka-
dar ulaşmıştı. Dr. Hualong Bao tara-
fından yapılan deneylerimizde su kul-

lanmak yerine, bir çip üzerinde 
küçük bir oyukta sınırlı ışık dar-
beleri kullanıyoruz.”

Sussex Üniversitesinden Pro-
fesör Marco Peccianti şunla-
rı ekliyor: “Profesör Matthias 

Keller’in araştırma grubu tarafından 
Sussex Üniversitesinde geliştirilen ultra 
kompakt atomik referans (veya sarkaç) 
ile cihazımızın entegrasyonuna doğru 
ilerliyoruz. Birlikte gelecekte zamanı 
ölçme yöntemimizde devrim yaratabi-
lecek taşınabilir bir atom saati geliştir-
meyi planlıyoruz.”

Bütün bu bilimsel çalışmaların ışığında, 
konum dendiği zaman mesleğimizin 
de bu çalışmalarda olmazsa olmaz bir 

Yakın  Bir Gelecekte

Konum dendiği zaman 

mesleğimizin de bu 

çalışmalarda olmazsa olmaz 

bir payı bulunduğu aşikâr. 

Belki de bu çalışmaların ileriki 

evrelerinde konum tabanlı 

çalışmalarda devrim yaratacak 

olan atomik saatlerin mesleğin 

içerisine nasıl entegre olduğuna 

hep birlikte şahitlik edeceğiz, 

kim bilir?

Yasin Yaman
Harita Mühendisi

Atomik Saatler GNSS’in Yerini mi Alacak?

Harita Bülteni

Geçtiğimiz aylarda Sussex Üni-
versitesindeki Fotonik Labo-
ratuvarı’ndan (EPic Lab) bilim 

insanları, ileri teknoloji lazer ışını kul-
lanarak gelecekte uydu haritalamanın 
yerini alabilecek atomik bir saat için 
önemli bir atılımda bulundular.

İngiltere Sussex Üniversitesinden araş-
tırmacılar, özel bir dalga boyutuna 
sahip lazer ışını kullanarak atomik sa-
atlerin verimliliğini arttırmayı başar-
dıklarını söylüyorlar. İleri teknoloji la-
zer ışını kullanılarak üretilen bu atomik 
saatler, gelecekte uydu teknolojilerinin 
kullanımını önemli ölçüde azaltacak 
gibi duruyor. Sussex Üniversitesi Ma-
tematik ve Fizik Bilimleri Bölümündeki 
Fotonik Laboratuvarı’ndan Dr. Alessia 
Pasquazi, atılımını şöyle açıklıyor:

teknoloji

İleri teknoloji lazer ışını 
kullanılarak üretilen bu 
atomik saatler, gelecekte uydu 
teknolojilerinin kullanımını 
önemli ölçüde azaltacak gibi 
duruyor. 

payının olacağı ve mesleğimizin uygu-
lama alanlarını doğrudan etkileyeceği 
aşikâr. Bu çalışmaların ileriki evrelerin-
de konum tabanlı çalışmalarda devrim 
yaratacak olan atomik saatlerin mesle-
ğimize nasıl entegre olduğuna ve çok 
büyük değişimlere hep birlikte şahitlik 
edeceğiz. 

Bir başka teknoloji yazımızda buluşmak 
üzere herkese bol teknolojili, bol bilimli 
günler…

Konuyu merak 
edenler qr code 
yardımıyla 
video linkine 
ulaşabilirler

Sussex
Üniversitesi 
Fotonik 
Laboratuvarı’ndan 
Dr. Alessia 
Pasquaz

Taşınabilir atomik saatler uydu 
sinyaline ihtiyaç olmadan, 
konumunuza ve planladığınız rotaya 
erişilebilmek için son derece hassas 
bir coğrafi haritalama üzerinde 
çalışacak. 

Pratik bir işleve sahip olmak için 
bu saatlerin doğruluğunu ve hızını 

koruyarak boyutlarının büyük 
ölçüde azaltılması gerekiyor.

102102
Harita BülteniHarita Bülteni 7372



bilimHarita Bülteni

Beş Soruda CBS Kongresi 2019’a Bakış

Coğrafi Bilgi Sistemi kavramı-
nın önemi her geçen gün daha 
çok anlaşılmakta ve birbirinden 

çok farklı uygulama alanlarında gerek 
kamu gerekse özel sektör tarafından 
etkin olarak kullanılmaktadır. CBS po-
litikalarını, uygulamalarını, teknolojile-
rini tartışmak ve bu konularda düşünce 
üretmek için 2007 yılından itibaren iki 
yılda bir sekreteryası Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
tarafından yürütülen Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
CBS kongreleri organize edilmektedir. 
Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan CBS 
Kongresi 23 - 25 Ekim tarihleri arasın-

TMMOB içerisinde farklı ölçekte ve çözünürlükte mekansal veri/bilgi 

kullanan, mekansal bilişimden yararlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) uygulayıcıları ve geliştiricileri arasında sürdürülebilir bir 

iletişim platformunu oluşturmak ve bu platform üzerinden birlikte 

çalışabilirlik modelini geliştirmektir.

Kongrenin amaçlarından biri 

de; TMMOB’ye bağlı 24 odanın 

çalışma konularında CBS 

yaklaşımının nasıl bir araç olarak 

kullanılabileceğini açıklamak, 

uygulama konuları ile CBS 

teknolojisi arasındaki ilişkileri 

güçlendirmek ve geliştirmek. 

da Ankara’dager çekleşecek. Gelin bu 
kongrenin önemine ve neden katılma-
nız gerektiğine birlikte bakalım. 

1. CBS Kongresinin Amacı Nedir? 

CBS Kavramının Toplumla Olan Etki-
leşimini Yükseltmek: Mekansal veri-
nin/bilginin ve mekansal bilişim tekno-
lojilerinin dünya, ulusal ve yerel olmak 
üzere farklı ölçeklerde kullanımının bu-
gün ve yarın için önemini vurgulamak 
ve kamuoyu ile paylaşmaktır. 

CBS Kavramının TMMOB ile Olan Et-
kileşimini Arttırmak: TMMOB’ye bağ-
lı 24 odanın çalışma konularında CBS 
yaklaşımının nasıl bir araç olarak kulla-
nılabileceğini açıklamak, uygulama ko-
nuları ile CBS teknolojisi arasındaki iliş-
kileri güçlendirmek ve geliştirmektir. 

CBS Kavramından Elde Edilen Değe-
ri Arttırmak: CBS vb. mekansal bilgi ve 
teknolojileri kullanarak toplumsal, sosyal 

ve ekonomik değerleri arttırmak ve me-
kansal bilgi/bilişim endüstrisini dikeyde 
büyütmek, yatayda genişletmektir. 

CBS Kavramı Üzerinden TMMOB 
Birlikte Çalışabilirliğinin Haritasını 
Üretmek: TMMOB içerisinde farklı öl-
çekte ve çözünürlükte mekansal veri/
bilgi kullanan, mekansal bilişimden 
yararlanan CBS uygulayıcıları ve ge-
liştiricileri arasında sürdürülebilir bir 
iletişim platformunu oluşturmak ve bu 
platform üzerinden birlikte çalışabilir-
lik modelini geliştirmektir.

Sözü edilen birlikte çalışabilirlik platfor-
mu üzerinden TMMOB içerinde bulunan 
24 odanın yalnız iki yılda bir düzenle-
nen CBS kongrelerinde düşüncelerini 
paylaşmaları yerine, iki kongre arasında 
iletişimi sürekli tutup 24 odanın çalışma 
alanlarındaki arakesitlerinde mekan-
sal açıdan nasıl daha fazla toplumsal ve 
ekonomik değer üretilebileceğine ilişkin 
çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

CBS Kavramı Üzerinden
TMMOB Birlikte Çalışabilirliğinin Haritası Üretilecek 

Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney
TMMOB 6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı

102102
Harita BülteniHarita Bülteni 7574



da mekansal veri üretimine odaklan-
mış donanım firmalarının ve/veya me-
kansal verinin değerlendirilmesinde, 
analizinde ve karar-destek aşamasında 
kullanılan yazılım firmalarının düzen-
lediği biçimde bir son kullanıcı konfe-
ransı değildir. Yine benzer biçimde be-
lirli bir firmanın/firmaların ürünlerinin 
ve çözümlerinin sergilendiği yalnız bir 
mekansal bilişim teknolojileri fuarı de-
ğildir. 

4. O Zaman CBS Kongresi Nedir? 

Birbirinden farklı alanlarda çalışan ve 
geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 
kamu kurumlarının, yerel yönetimle-
rin, kurumsal firmaların, girişimlerin, 
sivil toplum örgütlerinin, üniversite ve 
araştırma kurumlarının vb. kuruluş-
ların kongresinin temasına ve odağına 
uygun olarak ortaya çıkan yeni uygu-
lama alanlarını, kavramları, teknolojik 
yönelimleri ve yenileşimi (innovation) 
etkin biçimde sergiledikleri bir farkın-
dalık, etkileşim ve katma değeri yüksek 

CBS Üzerinden Eş Güdüm: TMMOB 
kapsamındaki demokratik kitle örgüt-
leri kendi mesleki uygulama alanların-
da ya doğrudan ya da dolaylı olarak 
mekansal veri, bilgi ve teknolojilerini 
kullanmaktadır. Açık veri yaklaşımıyla 
oluşturulacak bir mekansal veri altya-
pısı kullanılarak dayanışmacı bir yak-
laşımla iş akışları oluşturulabilecek ve 
farklı ölçeklerdeki sorunsallara tüm 
odalar birlikte daha çevreci, düşük ma-
liyetli, toplum yararına, sürdürülebilir 
çözüm önerileri sunabilecektir. Aynı 

veya kar amacı gütmeden iş fırsatları 
yaratma alanıdır. 

Tüm bu açılardan bakıldığında CBS 
Kongresi üst düzey bir etkinlik olup 
bir taraftan mekansal bilgi ve teknolo-
jilere ilişkin politikaların geliştirilmesi 
üzerine odaklanırken diğer taraftan 
farklı uygulama alanlarındaki sorun-
ların coğrafi temelli çözümlerinin nasıl 
üretileceği konusunda düşünce geliş-
tirmektedir. Başka bir açıdan da ortaya 
çıkan yeni kavram ve teknolojilerin CBS 
teknolojisi ile birlikte nasıl etkin kulla-
nılabileceği üzerine iş modelleri kurgu-
lamaktadır. CBS Kongresinin düşünsel 
boyutlarını gösteren bir yaklaşım aşağı-
daki şekilde paylaşılmaktadır. 

5. Neden Katılmalıyım? 

Mekansal Bilgi sektöründe CBS uygu-
lamalarından nasıl daha fazla değer 
üretilebileceği konusu, neredeyse bü-
tün sektörlerde görülmeye başlayan 
istihdam ve üretimin azalması sorunu 

2. CBS Kongresine Kimler Katılmalı? 

Bir TMMOB etkinliği olan CBS Kongre-
si’ne yalnız Geomatik/Harita mühendis-
leri değil TMMOB’ye bağlı 24 odanın ilgi 
gösteren tüm üyeleri, TMMOB haricinde 
Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler 
Birliği gibi diğer demokratik kitle örgüt-
leri, sendikalar, Türkiye Bilişim Vakfı, 
Türkiye Bilişim Derneği gibi sivil toplum 
örgütleri, akademisyenler, araştırma ku-
rumları/merkezleri, lisans ve lisansüstü 
öğrenciler, farklı alanlarda faaliyet gös-
teren kurumsal firmalar, yerli girişimler 
(startup), yerel yönetimler, kamu kurum 
ve kuruluşları, son kullanıcılar, vatan-
daşlar gibi bilginin paylaştıkça arttığına 
inanan, katkı verebilecek, ufkunu geniş-
letmek isteyen, motivasyona gereksinim 
duyan herkes katılmalıdır. 

3. CBS Kongresi Ne Değildir? 

CBS Kongresi her ne kadar temasına ve 
odağına uygun çok sayıda uygulama ve 
proje sunumu yapılan bir etkinlik olsa 

penceresinden bakıldığında daha fazla 
önem teşkil etmektedir. CBS dünyasın-
daki gelişmeleri takip edebilmek, bu 
alanda iş geliştirebilmek ve iş birlikleri 
kurabilmek için CBS Kongresi önemli 
bir araçtır. 

Mekansal Bilgi/Bilişim endüstrisinin, 
mekansal zeka topluluğunun ve her 
düzeyden CBS uygulayıcısının ortak 
bir platformda küresel, ulusal ve yerel 
sorunlara çözüm arayabilmesi ve buna 
yönelik iş birlikleri kurabilmesi, me-
kansal veri/bilgi üretiminde ve kulla-
nımındaki yenilikleri talip edebilmesi, 
farklı tematik alanlarda mekansal bil-
giye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sa-
hip olabilmesi için ilgi gösteren herke-
sin kongreye katılımı ve katkı vermesi 
önemlidir. 

Gelin siz de katılın, bu etkinlikte sizin 
de düşüncelerinizi ifade etmek istediği-
niz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz 
farklı kavramlar, etkileşime gireceğiniz 
yeni insanlar mutlaka olacaktır.

Harita Bülteni bilim

mekansal veri altyapısını kullanarak 
farklı alanlar ve uygulamalar için ge-
liştirilen CBS projeleri arasında ilişkiler 
kurulabilirse ve farklı odaların geliştir-
miş olduğu CBS servislerinin birlikte 
kullanımı çok daha büyük toplumsal ve 
ekonomik değerler yaratacaktır. 

TMMOB bünyesindeki odaların faali-
yet alanlarında mekansal bilgi üzerin-
den arakesit oluşturup ortak çalışmalar 
üretebilmesi TMMOB örgütlülüğünün 
gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

TMMOB CBS KONGRESİ 2019’da NELER OLACAK?

Endüstriler
ve Uygulamalar

Yeni Kavramlar ve
İleri Teknolojiler

TMMOB
CBS

2019

Mekansal Veri Altyapısı

Girişim Ekonomisi

Örgütlülük Demokratikleşme

TMMOB CBS Kongresi en 
son 2017 yılında Adana’da 
Odamız yürütücülüğünde 

gerçekleştirilmişti.
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ölüme mahkûm edilmez. 69 yaşındaki 
Galilei, geri kalan ömrünü ev hapsinde 
geçirir. Tüm iddialarını ve akademik ça-
lışmaları hakkında söylediklerini geriye 
almaya zorlanır, bütün kitapları ve yeni 
kitap yazması yasaklanır.

Bruno’yu hapse atan ve arkasından diri 
diri yakan, Galilei’yi ev hapsinde tutan, 
zorla özür dileten ve akademik çalışma-
larını engelleyen Katolik Kilisesi; 359 yıl 
sonra Dünya’nın Güneş etrafında dön-
düğünü kabul eder. 

Giuseppe Baretti “İtalyan Kütüphanesi” 
kitabında şöyle bahseder Galilei’den; 
“Mahkemeden çıktığı anda, önce gök-
yüzüne, sonra yere baktı, ayağını yere 
vurdu ve derin düşüncelerle ‘Eppur si 
muove’ (Yine de dönüyor...)”.

“Yine de Dönüyor”

Bruno’dan sonra sıra Galileo Galilei’ye 
gelir. Galille, Dünya’nın Güneş etra-
fında dönmesi konusunda Kopernik 
kuramının doğru olduğunu “Letters 
on Sunspot” (Güneş Lekeleri Üzerine 
Mektuplar) kitabı ile onaylar. Güneş 
Merkezli Sistemin kabulü nasıl olur da 
Bruno’yu diri diri yakacak, Galilei’yi ev 
hapsinde tutacak kadar kilisenin canını 
sıkar? Bunun asıl sebebi; Kitab-ı Mu-
kaddes’tir.  

Kitab-ı Mukaddes’te yazan ‘’Ama dün-
ya sonsuza dek kalır. Güneş doğar, 
güneş batar, Hep doğduğu yere koşar. 
Rüzgâr güneye döner, kuzeye döner, 
döne döne eserek hep aynı yolu iz-
ler.’’ (Derlemeci 1:4-6) kısımları; Aris-
to felsefesinde geçen, ay üstü alemde 
nesnelerin asla bozulmadığı görüşü, 
Kitab-ı Mukaddes ile paralellik sağlar. 
Ancak Galilei’nin bilimsel çalışmaların-
da geçen meteor kraterleri ile kusursuz 
olmadığını göstermesi, kutsal kitabın 
doğruluğuna gölge düşürür nitelikte-
dir  ve bunun da kilise tarafından ceza-
sı büyüktür.  Galilei yazmış olduğu bir 
mektupta Kitab-ı Mukaddes kaynaklı 
eleştirilere cevap verir ve bu mektup 

kiliseye ulaşarak ilk suçlama delili ola-
rak kayıtlara geçer. Galilei’nin bütün bu 
çalışmaları kilise tarafından büyük ra-
hatsızlıkla karşılanır ve kilise iki kesin 
buyruk getirir:
1. Güneş’in Yer’in çevresinde dönme-
diği merkezde sabit olduğu yönündeki 
düşünce kutsal öğretiye aykırı, saçma 
ve yanlış bir savdır.
2. Yer’in merkezde sabit değil, Güneş 
çevresinde bir gezegen olduğu görü-
şü felsefi açıdan saçma ve yanlış, 
teolojik açıdan ise gerçek inanca 
ters düşen bir savdır.

Papa V. Paul, teologlarından 
Güneş merkezli sistemi kabul 
eden Kopernikçilik hakkında 
fikir ister ve verilen görüşte teo-
loglar oy birliği ile Kopernikçiliğin 
yalnızca yanlış değil aynı zamanda bir-
çok kutsal metne açıkça hakaret ettiğini 
bildiren özel bir rapor verir ve Koper-
nikçilik yanlış ve kutsal metinlere aykırı 
olduğu için yasaklanır. Kopernikçiliğin 
yasaklanmasının en büyük sebebi Ga-
lilei’yi susturmaktır ve Papa tarafından 
Galile açıkça tehdit edilir, Kopernikçi-
lik aleyhinde kararını açıklaması; aksi 

takdirde hapsedileceği söylenir. Galilei, 
anlaşmak zorunda kalır ve 1616 yılında 
Kopernikçilik mahkûm olur!

1623 yılında yakın bir arkadaşının Papa 
seçilmesiyle umutlanan Galilei, görüş-
meler yaparak Kopernikçi suçlamaları-
nın kaldırılması ve tekrar araştırmalar 
yapabilmek için Papa’ya gider. Ancak 
beklediği cevabı alamayan Galilei, yine 

de Platon stili bir kitap yazmaya karar 
verir ve “Dialogue Concerning the 

Two Chief World Systems (İki 
Büyük Dünya Sistemi Hakkın-
da Diyalog)” isimli kitabını 
yazar. Kitap; yeni düşüncele-
rin savunucusu Salviati, gele-
neksel düşüncenin savunucusu 

Simplicio ve sorunlara tarafsızca 
eğilen Sagredo karakterlerinin Ko-

pernikçi tezleri üzerine diyaloglardan 
oluşur. Kitap üzerine yapılan tartışma-
lar sonucunda kilise tarafından kitabın 
Kopernikçi tezleri savunduğu kararı ve-
rilir. 1633 yılında mahkemeye çıkarılan 
Galilei; mahkeme tarafından hazırlanan, 
Kopernikçiliği reddeden ve af dilediği-
ni belirten bir yemin okumak zorunda 
bırakılır. Yaygın olarak bilinenin aksine 

Galileo Galilei

Köşemizde bu seferki 

konumuz; Dünya’nın Güneş 

etrafında döndüğünü 

gösterdiği, gezegenin 

“kıymetini azalttığı” ve 

kilisenin öğretilerinden saptığı 

için Engizisyon Mahkemesi 

tarafından ömür boyu ev 

hapsine mahkûm edilen; 

Galileo Galilei’nin öyküsü. 

Özgür Yanıt Kaya 
Harita Mühendisi

Harita Bülteni özgür bilim

İlk insandan günümüze, Aristo’dan 
Batlamyus’a, Kopernikten Bru-
no’ya; insanlık sürekli gezegenlerin 

oluşumunu, Dünya ve Güneş’in dönü-
şünü, astronomi, matematik, geomet-
ri ile ilgilenerek tarif etmeye çalıştı. 
Bültenimizin 99. sayısında Aristo’nun 
“Yer Merkezli Sistemi” ve bunun karşı 
tezi olan Giordano Bruno’nun “evre-
nin sonsuz ve eş dağılımlı olduğu, ev-
rende dünyadan başka birçok gezegen 
olduğu”na dair tezini anlatmıştık. Bru-
no, bu tezinden dolayı kilise tarafın-
dan sekiz yıl hapiste kaldı ve ardından 
diri diri yakıldı. 

Bu bültendeki konumuz ise yine benze-
ri bir durumda olan; Dünya’nın Güneş 
etrafında döndüğünü gösterdiği, geze-
genin “kıymetini azalttığı” ve kilisenin 
öğretilerinden/doğrularından saptığı 
için Engizisyon Mahkemesi tarafından 
ömür boyu ev hapsine mahkûm edilen; 
iddialarını geri almaya ve af dilemeye 
zorlanan Galileo Galilei’nin öyküsü. 

Galilei teleskopu astronomik açıdan ilk 
defa kullanan bilim insanı. Galilei’yi 
incelerken Aristotales ile ilişkisini ince-
lemek tarihsel süreç olarak daha doğru 
olacak. Güneş merkezli sistemin ince-
lenmesi, Aristotales fiziğinin geçerli 
olmadığını göstermeye başlar. Bunun 
yanında Ay’ın da tıpkı Dünya gibi bir 
atmosfere sahip olabileceğini öne sürer. 
Ayrıca Güneş sistemi içinde Satürn ge-
zegeninin gözlemlenebilmesi, Aristo-
teles fiziğine yeniden bir darbe vurur; 
çünkü Aristoteles ve destekçilerine göre 
gökyüzünde hiçbir şey görünenin öte-
sinde olamaz ve yeni keşiflerle çoğala-
maz, değişmez ve bozulmaz.
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Harita Bülteni kültür sanat

Tiyatroda, sinemada, televizyonda hayat verdiği 

karakterlerle; gerçek hayattaki duruşu ile bir emektardı o. 

Çok sevdiğimiz ablamızdı; dobra dobra konuşan huysuz 

teyzemizdi. Parka gidecekmiş diye sevindiğimiz iki 

gözümüzün çiçeği, hayattan giderek üzdü bizleri. 

İki Gözümüzün Çiçeği

Anılarımızda Kalacak

rosunda yer almaya başladı. Kâh evin 
ablası oldu -abla denmesini hiç isteme-
di-, kâh aynı film serisinin birinde öğ-
retmen birinde öğrenci oldu, kâh seven-
ler kavuşsun diye abisinin arkasında iş 
çevirdi, kâh Kam Ana oldu cinlerden 
haber getirdi; ama her rolü, her karak-
teri ile bir başka sevildi, gönüllerde bir 
başka yer etti. 

Yıllarca “Domates Güzeli” olarak 
anıldı, televizyonda canlandırdığı bir 
skeçten dolayı. Halbuki o yalnızca Ay-
şen Gruda olarak vardı ve hep de öyle 
kalmayı istedi. Boşandığı halde Gruda 
soyadından vazgeçmediği gibi sürekli 
olarak canlandırdığı karakterlerle de 

Dönemin esas kızlı-esas oğlanlı 
filmlerinde başrol olmadı hiç, 
kalabalık kadrolu filmlerde gö-

rünüp adı bilinmeyenlerden de. Sanki 
hep tanıdığımız biri gibiydi; komşunun 
evlenemediği için hayata küskün kızıy-
dı örneğin. Esas oğlana aşık karakter 
de oydu, konaklarda geçen filmlerdeki 
hizmetçi rolünde olan da, gündeliğe gi-
dip bir daha başkasının çamaşırını yıka-
mama hayali ile damat adayı seçen de. 
Hayatın içinden olduğu halde yanın-
dan geçip de görmediğimiz, görsek de 
umursamadığımız rollerdi onunkiler; 
ama o öyle hayat verdi ki o rollere, hafı-
zalarda yer etmeyi başardı. 

Babasının vefatı ile geçim sıkıntısı yü-
zünden lisedeyken okulu bıraktı Ayşen 
Gruda. Yolunun tiyatro ile kesişmesi de 
bu mecburiyet ile oldu. Oyunculuk ye-
teneği aileden gelmeydi aslında; ablası 
Ayten Erman da oyuncuydu ve küçük 
kardeşleri Ayben Erman da ablaları gibi 
oyuncu olmuştu. 

Tiyatro hem meslek yaşantısına hem 
de özel hayatına yön verdi; Tevfik Bilge 
ve ekibi ile başlayan profesyonel tiyat-
ro hayatı başka ekiplerle de devam etti. 
Ankara Meydan Sahnesi’nde Yılmaz 
Gruda ile tanıştı ve evlendi. Kızının do-
ğumu ile bir süre tiyatroya ara verse de 
oyunculuğu hayatının sonuna kadar de-
vam ettirdi. 

Adile Naşit sayesinde Ertem Eğilmez ile 
tanıştı ve onun filmlerinin çekirdek kad-

anılmayı istemedi; çünkü onun için Ay-
şen Gruda olmak önemliydi. 

Filmlerde replikleri söyleyiş tarzı, o iç-
ten gelen tepkileri, duyguları aktarımı 
o kadar başarılıydı ki o replikleri yer 
etti zihinlere; sanki az önce duyulmuş 
gibiydi. “Kendimi intihar edicim.” ya 
da “Annem göster; ama elletme dedi.” 
gibi replikler, ondan duyulduğunda ya-
dırganmadı hiç, hatta bir kez daha gü-
lündü o sahnelerde. Kendince bir üslu-
bu vardı ve bu üslup Türkçe’ye yeni bir 
kelime kazandıracak kadar başarılıydı. 
Geri zekalı sözünden ürettiği “gerzek” 
lafı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer 
alacak kadar yerleşti dilimize. 

Dilimize yerleştirdiği sözcükler kadar 
söyledikleriyle de bir başka yerdeydi 
Ayşen Gruda. Söylenmesi gerekeni söy-
lemekten çekinmeyen; yanlışa yanlış, 
doğruya doğru diyebilen nadir sanat-
çılarımızdandı. Onun döneminden pek 
çok kişi ülkenin gidişatına; sinemanın, 
tiyatronun yaşadığı baskılara; kadınla-
ra, çocuklara, doğaya yapılanlara su-
sarken ve hatta hiçbir şey olmamış gibi 
pembe gözlüklerle dünyaya bakarken 
Ayşen Gruda, sözünü esirgemekten ka-
çınmadı. Kimi zaman mizahi bir dille 
cevap verdi yaşananlara, kimi zaman 
bir büyük olarak nasihat etti; ama bun-
ları yaparken tek gayesi yanlış olan 

şeylere dikkat çekmekti; çünkü sanatçı 
muhalif olabilmeliydi. 

Yaşatılan haksızlıklara karşı çıktı hep, 
geçmişin nostaljisinden çok bugünün 
sorunlarını konuşmayı tercih etti; Gezi 
Parkı döneminde de sözünü esirgeme-
di, Kürt sorununa dair düşüncelerini 
dile getirmekten de çekinmedi. Küresel 
ısınma, göçmenlik krizi, su sorunu gibi 
siyasilerin bile konuşmaktan çekindi-
ği konular hakkında dahi konuşurdu; 
çünkü okumak, araştırmak onun hayat 
felsefesiydi. Komşusunun sahip olama-
yacağı hiçbir şeyi kendisinde de görmek 
istemeyen; eşitlikten, barıştan, bir arada 
yaşamaktan vazgeçmeyen; ama bunları 
da -olması gerektiği gibi- kimsenin gö-
züne sokmayan biriydi. 

Erkek egemen bir toplumda, erkek ko-
medyenlerin ağırlıklı olduğu bir sek-
törde kendini ispatlamayı başarabilmiş 
az sayıda insandan biriydi. Komedinin 
gayet ciddi bir iş olduğunu söyleyip 
başarısını kanıtlayarak, kalıplaşmış al-
gılara olan muhalifliğini bir kez daha 
gösterdi. Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas 
Salman gibi komedide rüştünü ispatla-
mış aktörlerle kamera karşısına geçti; 
ama onların yanında silikleşmedi, aksi-
ne bir kez daha parlamayı bildi. “Düm-
büllü’nün kavuğu kime verilmeli?” 
sorusuna “Ben kavuğu kendime bekli-

yorum! Bir erkeğin kavuğunu bir kadın 
takamaz mı? Kadına yakışmaz mı?” di-
yebilen biriydi. 

Tiyatroda, sinemada, televizyonda ha-
yat verdiği karakterlerle; gerçek hayat-
taki duruşu ile bir emektardı o. Çok 
sevdiğimiz ablamızdı; dobra dobra 
konuşan huysuz teyzemizdi. Parka gi-
decekmiş diye sevindiğimiz iki gözü-
müzün çiçeği, hayattan giderek üzdü 
bizleri. Çocukluğumuzun değerlerini 
bir bir kaybederken bir kez daha burul-
du içimiz, bir kez daha o eski filmlere 
bakıp hüzünlenmek kaldı bizlere. Tele-
vizyon taksitlerimizi, kredi borçlarımızı 
bitirip ideallerimizi almayı düşleyece-
ğiz şimdi o filmleri izlerken; ideal-
lerimiz de Ayşen Gruda’nın 
düşlediği gibi bir dünya 
olur belki. Kadın 
olmanın, çocuk 
olmanın zor olma-
dığı bir dünya…
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Harita Bülteni kültür sanat

“Siyasetçi iken ırmak geçmeyen yere köprü vaat edersiniz herkes 

inanır. Halkı kandırarak devlete hükmedebilirsiniz; ama 7 oktavlı 

bir piyanoda, fa sesine basıp do diye yutturamazsınız.”

Müzik ve Matematik

Biri Gerçektir Diğeri Sizi Gerçeğe Mecbur Eder

Platon ve Aristoteles başta olmak 
üzere tarih boyunca birçok filo-
zof, müzik ile matematiğin ilişki-

sini vurgular, müziğin maddeden arı-
nan ve doğrudan insan ruhu ile birleşen 
en yüce sanat olduğunu savunur. Mü-
zik ‘’güzel’’ olanla ilgilenirken matema-
tik ‘’doğru’’ olanla ilgilenir; müzik sana-
tın bir öğesi iken matematik bilimin bir 
öğesi olarak hayatta yer alır ve tarihsel 
gelişimleri birbirine paralellik gösterir.

Tarih boyunca pek çok matematikçi 
müzikle, pek çok müzisyen de matema-
tikle ilgilenir. Matematikçi Fibonacci, 
Pythagoras, Leibniz, Fourier bunlardan 
en çok bilinenlerdir. Müziğin tarih-
sel gelişiminde en önemli dönem olan 
geçtiğimiz bin yılda, büyük matematik 
dehalarına taş çıkaracak matematiksel 
zekâya sahip J.S. Bach ve W.A. Mo-
zart’ın bu gelişimdeki payı büyük olur. 
Özellikle Bach’ın en büyük hobisinin 
matematik olduğu ve müzikte devrim 
yaratan füg sanatını geliştirirken mate-
matiksel yaklaşımlar kullandığı bilinir.

Eski Yunan’da Pisagor Okulunda müzik, 
matematiğin 4 ana dalından biri olarak 
kabul edilir ve aritmetik, geometri ve 
astronomi ile aynı düzeyde kabul görür. 

M.Ö. 6. yüzyılda bir telin değişik boyları 
ile değişik sesler elde edildiğini ortaya 
çıkartan Pisagor, 12 birimlik bir teli ikiye 
bölerek oktavı elde eder ve bugün kul-
lanılmakta olan müzikal dizinin temelini 
oluşturur.  Elde edilen 6 birimlik uzunlu-
ğun çıkardığı ses ( telin 1/2’si), 12 birim-
lik uzunluğun bir oktav tizidir. Pisagor 
12 birimlik teldeki 8 birimlik uzunluk ile 
(telin 2/3’ü) 5’li aralığı, 9 birimlik uzun-
luk ile (telin 3/4’ü) 4’lü aralığı bulur. Bu 
iki aralık arasındaki fark ise bir tam tonu 
verir. Örneğin; do’nun 1/2’si bize do’nun 
bir oktav tizini, 2/3’ü “sol” sesini, 3/4’ü 
“fa” sesini verir. 

Benzer durum notaların frekanslarında 
da söz konusudur. Şöyle ki; herhangi bir 
enstrümandaki bir tele nota basmadan 
dokunduğumuzda çıkan sese “armo-
nik” denir.  Armonik sesin temel frekan-
sını 1 kabul edersek, telin tam ortasına 
basarak elde ettiğimiz ikinci armoniğin 
frekansı 2 olur. Johann Sebastian Ba-
ch’ın bir oktavı on ikiye bölerek elde 
ettiği ve günümüzde kullandığımız eşit 
aralıklı nota sisteminde, birbirini takip 
eden iki notanın frekansları arasındaki 
farkın matematiksel bir sabiti vardır. Bir 
notanın frekansı, bir önceki notanın fre-
kansının 2 1/12 katı daha yüksektir. Bu 
durumda, bir oktavlık bölgede herhangi 
bir sesten 12 adım ileri ya da geri gider-
sek bu sesin frekansının 2 katı yükseğine 
ya da yarısına, bir başka deyişle alt ya da 
üst oktavlarına ulaşırız. Yani 440 frekan-
sındaki la notasının bir oktav tizi 880 fre-
kansındadır ve bu sesler tesadüfî ortaya 
konan sesler değildir.

Matematiğin müzik üzerindeki etkisini 
eserlerin yazımında daha açık görebili-
riz. Belirli bir ritimde ve matematiksel 
ifade edilen (8’lik, 16’lık vb.) değişik 
uzunluktaki notalar, belirli bir ölçü-
ye uydurulur ve her ölçünün değişik 
uzunluktaki notaları kullanan aynı sa-
yıda vuruştan oluştuğu görülür.

Şarkılardaki ezgiler de belirli dizileri ta-
kip ederler. Bu dizilerin çok bilinen bazı 
matematiksel dizilere benzediklerini 
söyleyebiliriz. 19. yy.’da ünlü matema-
tikçi Fourier,  müzik aleti veya insandan 
çıkan bütün müzikal seslerin matema-

tiksel ifadeler ile tanımlanabileceğini ve 
bunun periyodik sinüs fonksiyonları ile 
olabileceğini ispatlamıştır.

Matematikteki altın oran, doğada oldu-
ğu gibi müzikte de kendini gösterir. Ör-
neğin; uzunluğu L olan bir çubuğu ele 
alalım ve bunu uzunlukları a ve b olan 
iki parçaya ayıralım. Eğer a/b = L/a eşit-
liği sağlanıyorsa a kısmına bu çubuğun 
altın bölümü adı verilir. a/b oranına da 
“altın oran” denir. İnsan kulağı için en 
uyumlu aralığın 8/5 frekans oranındaki 
majör 6’lı olduğu düşünüldüğünde bu 
oranın da altın orana çok yakın oldu-
ğunu görülür. Romanyalı ünlü besteci 
Bella Bartok, Fibonnacci (altın oranı 
keşfeden matematikçi)  sayıları ile bir 
dizi oluşturur ve bu dizinin elemanla-
rını bestelerinde kullanarak altın oranı 
bestelerine yansıtır. 

Matematiğin birçok yaklaşımından 
faydalanan müzik dizileri, toplumdan 
topluma değişiklik gösterir. Örneğin; 
batıda tam ve yarım seslerden oluşan 
majör ve minör diziler kullanılırken do-
ğuda komalı seslerden de yararlanıla-
rak oluşturulmuş makamlar kullanılır.

Detone olan yani kötü şarkı söyleyen bi-
risini duyduğunuzda, o sesin kulağınıza 
kötü gelmesinin asıl nedeni çoğunlukla 
ton dışına çıkması ya da matematiksel 
bir ifadeyle; kullanılan tanım aralığının 
dışındaki notaları veya notalar arası rast-
gele koma sesleri kullanmasıdır.

Kendisi aynı zamanda 1919 yılında Po-
lonya Başbakanlığı da yapan piyanist, 
besteci Jan Paderewski’nin bir sohbet 
esnasında söylediği iddia edilen ifa-
delerle yazımızı bitirelim. “Siyasetçi 
iken ırmak geçmeyen yere köprü vaat 
edersiniz herkes inanır. Halkı kandıra-
rak devlete hükmedebilirsiniz; ama 7 
oktavlı bir piyanoda, fa sesine basıp do 
diye yutturamazsınız. Notalar sizi 
matematiksel ölçüye, tartıya, 
armoniye, melodiye doğru 
sesi vermek için doğru 
tuşa basmaya, yani ger-
çeğe mecbur eder. Mü-
zik sizi yalandan, sah-
telikten uzak tutar.” 
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Beynin sol yarı küresinin 
teknik konularda, sağ 

yarı küresinin ise sanatsal 
konularda baskın olduğu ve 
insanların kişiliklerinin bu 

yarı kürelerden hangisini 
etkin olarak kullandıklarına 
göre şekillendiği düşünülür. 

Bununla birlikte müzik söz 
konusu olduğunda bu algının 
yanlışlığı gözler önüne serilir.



Harita Bülteni duyurular

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 
30460 sayılı T.C. Resmî Gazete-Müker-
rer`de yayımlanan güncellenen “Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği (BÖHHBÜY)” Madde-45 
uyarınca; “İnsansız Hava Aracı (İHA) 
Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, 
Harita Üretimi ve Kontrol Esasları” ve 
“Yersel LİDAR Yöntemi ile Kadastral De-
tay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol 
Esasları” yürürlüğe konmuştur.

- 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı 
Resmî Gazete`de yayımlanan Elektronik 
Tebligat Yönetmeliği kapsamında tebli-
gatın elektronik yolla yapılması zorunlu 
olan gerçek ve tüzel kişiler belirtilmiş-
tir. Yönetmeliğin 5. maddesinin h) bendi 
gereğince “Sicile kayıtlı arabulucular ve 
bilirkişiler” için de tebligatın elektronik 
yolla yapılması zorunluluğu doğmuştur. 
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek 
yönetmelik gereği; elektronik tebligat 
adresi alma zorunluluğu olanlar için bu 
tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili 
kurum, kuruluş veya birlik tarafından PT-
T`ye başvuru yapılması gerekmektedir. 
Elektronik tebligat adresi alma zorunlu-
luğu olmayanlar da yine PTT`ye başvuru 

yaparak elektronik tebligat adresi alabi-
lirler. Elektronik tebligat adresi alma zo-
runluluğu olan bilirkişi üyelerimiz ile bu 
uygulamadan yararlanmak isteyen üyele-
rimize duyurulur. 

- Odamız birimlerince ve ilgili ida-
relerce Odamız TİP Sözleşmelerinin ge-
çerliliğinin kontrolünün, akıllı telefonlar 
üzerinden herhangi bir karekod okuyucu 
uygulaması kullanılarak TİP Sözleşmeler-
de yer alan karekod ile yapılabilmesi ve 
mesleki faaliyet denetimi görevlilerimizce 
HKMO BİS üzerinden mesleki faaliyet de-
netimlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde 
yapılabilmesi için Oda Yönetim Kurulu-
muzun 15/10/2018 tarihli ve 29/538 sayılı 
kararıyla 2018/2 sayılı Genelge‘nin yayım-
lanmasına karar verilmiştir.

- Harita ve Kadastro Mühendisleri-
nin gerek mesleki gelişmelerini destekle-
mek ve güncel teknolojik konularda bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak gerekse ülke-
mizdeki ulusal mevzuat süreçlerindeki 
gelişmeler dikkate alınarak üyelerimiz 
tarafından İHA ile yürütülecek haritacılık 
hizmetleri için yasal zorunluluk haline ge-
len İHA ehliyetleri için Türkiye genelinde 
Odamıza bağlı Şube ve Temsilcilikleri-

mizce İHA Ticari Pilot Sertifikası alınma-
sına ilişkin üyelerimize eğitim verilmesi 
planlanmaktadır. İlgili eğitim; SHT-İHA 
Talimatına göre Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü (SHGM) tarafından İHA Ticari 
Pilot Sertifika Eğitimi vermek üzere yetki-
lendirilen kuruluşlar tarafından İHA0 ve 
İHA1 kategorisinde ve yasal sertifikalan-
dırmaya (ehliyete) yönelik olarak verile-
cektir.

Üyelerimizin yasal mevzuatlarda da ta-
nımlanan İHA0 ve özellikle İHA1 sınıfı 
için uygun fiyatlarla ve standart eğitim-
lerle İHA Ticari Pilot Sertifikasına sahip 
olabilmeleri amacıyla Odamız ile SHGM 
tarafından ülkemizde yetkilendirilmiş 
bulunan İHA eğitimi veren 8 firma ile 
26.03.2019 tarihi itibariyle 1(bir) yıllık sü-
reli protokol imzalanmıştır.

İHA0 ve İHA1 sınıfları için Ticari Pilot Eği-
timi ve Sertifikası için imzalanan protokol 
gereği HKMO Şube ve Merkeze Bağlı Tem-
silciliklerde uygulanacak standart eğitim 
ücretleri aşağıda belirtilmekte olup, üye-
lerimiz en yakın Şube ve Merkeze Bağlı 
Temsilciliklerimizle irtibata geçerek İHA0 
ve İHA1 yasal sertifikalandırmaya yönelik 
eğitim talebinde bulunabilir.

1

3

4

2

Duyuruların tam metinlerine yandaki
QR Kodları kullanarak erişebilirsiniz:

1 2 3 4
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Harita Bülteni geleceğin sesi

Politikacılarının, 

yöneticilerinin ve 

akademisyenlerinin sürekli 

dilinde olan “ülkenin geleceği’, 

‘yarınların teminatı’ gibi 

söylemlerin içi ne kadar dolu? 

Yarınlara teminat olarak 

gösterilen, ‘gelecek’ olarak 

değerlendirilen gençler hak 

ettikleri değere ve yatırıma 

ulaşabiliyor mu? HKMO 

Öğrenci Birliği bu konuyu 

masaya yatırdı.

Ülkemizde öğrenciler, öğrenim hayat-
ları boyunca gerek ekonomik farklı-
lıklardan gerekse de eğitim sisteminin 
vasıfsızlığından her geçen gün sürekli 
bir yarış içerisinde bulunuyor, daha da 
önemlisi öğrencilerimizin gelecek kay-
gısı ve umutsuzluğu sürekli artıyor. 
Üniversite öğrencilerinin hemen hepsi 
lise yıllarında üniversite kazanmayı ve 
bu yol ile iyi bir meslek sahibi olmayı 
hedefliyor. Bu hedefin temelinde ise 
insani bir yaşam sürme hayali yatıyor.  
Ancak üniversitenin ilk yıllarından iti-
baren iyi bir meslek sahibi olmanın iyi 
bir geleceğe sahip olmak anlamına gel-
mediği açıkça ortaya çıkıyor, öğrenciler 
ilk darbeyi yolun başında alıyor. Bu 
gerçekle yüzleşildiği ve şartlar öğrenil-
diği anda ‘geleceğimiz’ olarak görülen 
gençler ‘gelecek kaygısı’ adında bir 
hastalığın sahibi oluyor ve geleceklerini 
düşünmekten asli görevleri olan okul 
hayatlarını idame ettiremiyorlar. Sürek-
li söylenen ‘sözde’ el üstünde tutulan 
gençler neden gelecek kaygısı çekiyor? 
Türkiye’nin ve Dünya’nın yarını olarak 
gösterilen yaş grubu neden ‘geleceğin-
den’ bu kadar umutsuz?

Ülkemizdeki ekonomik şartlar, artan 
bir ivme ile geriliyor. Ekonomik düşüş, 
iş alanlarının tamamını daraltıyor; do-
layısıyla istihdam gitgide azalıyor. Böy-
le bir durumda nasıl bir sonuçla karşı-
laşacağımız/karşılaştığımız gayet açık. 
Bu sonucun adı: ‘İşsizlik’. Önümüzdeki 
denklem çok açık; üretmeyen ülkede 
ekonomi geriliyor, ekonominin gerile-
diği ülkedeki iş sahaları daralıyor, iş sa-
halarının daraldığı ülkede kocaman bir 
işsizlik problemi baş gösteriyor. 

Ancak gelecek kaygısını oluşturan ya da 
arttıran tek durum işsizlik değil. Birçok 
parametrenin yanı sıra hesapsızlık ve 
umursamazlık sahibi kararların doğu-
racağı sonuçlar da var: Daha da büyük 
bir işsiz sınıfın gelişi. Yüksek Öğretim 
Kurumu, her yıl üniversitelerin konten-
jan durumları hakkında güncellemeler 
yapıyor ve sözde bu güncellemeleri 
yaparken üniversiteler ve bölümler 
ile fikir alışverişinde bulunuyor. An-
cak kontenjanların sabitlenmesi yahut 
azaltılması konusundaki herhangi bir 
uyarı dikkate alınmıyor, neredeyse her 
bölümün kontenjanı her yıl hesapsızca 

artırılıyor. Bu kontenjan artırımlarının 
son 4 yılda bir bölüme giren öğrenci 
sayısını yaklaşık %50-60 oranında yük-
selttiği görülüyor ve bu değişikliklerin 
sonucu olarak üniversitelerde doluluk 
oranı %84 olurken, tam 131 bin 955 ki-
şilik kontenjan boş kalıyor.

Bir şehri ekonomik olarak kalkındır-
mak için her ile üniversite açmak, iş-
sizliği kapamak adına üniversite kon-
tenjanlarını arttırmak; gençliğe yapılan 
en büyük geleceksizleştirmedir. Çok 
temel bir benzetme ile işsizliğin giderek 
büyüdüğü bir ülkede böylesine yüksek 
oranda üniversite öğrencisi/mezunu 
yaratmak mantıklı mı değil mi bir de-
ğerlendirelim: Ütopik ve küçük ihtimal-
lerden uzak bir mahalle düşünelim, bu 
mahallede bir tane fırın olsun. Mahalle 
halkı, her sabah sabit bir şekilde bu fı-
rından toplamda 600 adet ekmek satın 
alıyor olsun. Mahallede herhangi bir 
büyüme ya da küçülmenin olmadığı bir 
durumda fırının üreteceği ekmek sayısı 
her sabah aynı olur. Yeni bir insan gru-
bu eklenirse üretilen ekmek sayısı artar, 
bir insan grubu mahalleden ayrılırsa 

ekmek sayısı azaltılır. O fırıncı mahal-
lede hiçbir değişikliğin olmadığı bir 
sabah kalkıp “Hadi bugün ekmek sa-
yımızı 1200 yapalım!” der mi? Demez; 
çünkü fazla üretimin hem üretilene 
hem de zamanla kendisine farklı zarar-
lar vereceğini çok iyi bilir. Benzetmeden 
anlaşılacağı üzere istihdamın artmadığı 
ve hatta azaldığı bir ülkede gerek du-
yulmayacak düzeyde kalifiye eleman 
yetiştirmenin veya yetiştirmeye çalış-
manın hiçbir mantıklı açıklaması yok ve 
bu durum, üniversiteyi kazandığı anda 
her şeyin daha iyiye gideceğini zanne-
den gençler tarafından anlaşıldığında 
büyük bir şok etkisi yaratıyor ve gele-
cek kaygısı tam anlamıyla şekilleniyor. 

Özetle bir ülkenin en yüksek değeri 
olarak görülen biz gençler, bu kıymeti 
sadece beyhude sözlerde duyuyoruz. 
Değil ülkenin geleceği, kendi gelece-
ğimiz hakkında dahi yorum yapamaz 
ve öngörü belirtemez duruma gelmiş 
olmamıza rağmen hâlâ umudumuzu 
saklı tutuyor, hesaplı ve dayanaklı öl-
çüler üzerinden üretime katkı sağlamak 
ümidiyle yaşıyoruz.

Toplumların gelişiminin ve deği-
şiminin başrol oyuncularından 
birinin gençlik olduğunu görmek 

için dünya tarihine biraz göz atmak ye-
terli. Yüzyılımızda ise değişimin ve tek-
nolojinin hızına yetişebilmek için top-
lumların ihtiyaç duyduğu yegâne şeyin 
gençlik olduğu apaçık ortada.

Ülkemizin politikacılarının, yönetici-
lerinin ve akademisyenlerinin sürekli 
dilinde olan “ülkenin geleceği’, ‘yarın-
ların teminatı’ gibi söylemlerin içi ne 
kadar dolu? Yarınlara teminat olarak 
gösterilen, ‘gelecek’ olarak değerlendi-
rilen gençler hak ettikleri değere ve ya-
tırıma ulaşabiliyor mu? 

Günümüz itibariyle ülkemizde Yüksek 
Öğretim Kurumuna bağlı toplamda 206 
üniversite bulunuyor ve bu üniversite-
lerde toplamda 7 milyon 800 bini aşkın 
öğrenci öğrenim görüyor. Öğrenim gör-
mekte olan bu öğrencilerin çok büyük 
bölümü ailelerinden uzakta maddi ve 
manevi birçok problemle uğraşırken di-
ğer yandan eğitim hayatlarını başarıyla 
sonlandırabilmek için mücadele ediyor.  
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Alan Görevleri Koridor Görevleri

Canlı TakipUçuş Öncesi Testler

Endüstri
Standartlarının
Üzerinde Ataletsel
Navigasyon Sistemi

• Dahili otopilot her türlü hava koşulunda istikrarlı 
uçuş imkanı sunar ve İHA’nın her zaman istenilen 
yolu takip etmesini sağlar. Konum tabanlı kamera 
tetiklemesi, çekilen fotoğraf sayısını azaltarak ardıl 
işlemleme sürelerini kısaltır.

• Üzerindeki güvenlik önlemleri, OTUS’un 
fonksiyonelliğini sürekli kontrol ederek ve acil iniş 
veya eve dönme kararlarını zamanında vererek, 
araç ve yer emniyetini garanti eder.

• Paraşüt, planlı ve acil durumlarda güvenli ve 
yumuşak bir iniş sağlar.

ATLAS Planlama ve Kontrol Yazılımı farklı tipteki görevleri 
planlamak ve yürütmek için basit ve sezgisel bir arayüz 
sunar.

Yapılacak işe bağlı olarak, alan veya koridor tipi görevler 
kolaylıkla planlanabilir.

Uçuş yüksekliği, görev alanının tamamı için sabit olarak 
ayarlanabilir veya istenilen GSD’yi elde etmek için, her bir 
bacakta otomatik olarak optimize edilir.

Uçuş öncesi kontroller, yüksek güvenirlikli otomatik testler 
ile hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. OTUS, 5 dakikadan 
daha az bir zamanda test edilerek, uçuşa hazır hale gelir.

OTUS havadayken, kullanıcı önemli uçuş bilgilerinin 
yanısıra görev ilerlemesini takip edebilir ve acil komutlara 
erişebilir.

www.atlasus.com.tr

ATLAS İNSANSIZ SİSTEMLER

ÇOK YAKINDA
DMO         ‘DA

OTUS PPK
H.K.M.O Üyelerine Özel

25.000$

99.000   + KDV₺
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halkıncebinden.kom*
Parsel Parsel Detaylı Yağmalama Hemen Talanla

!! Acil Acil Anasayfa Vitrini Tüm vitrin ilanlarını göster

!!!! Fiyatı Düşenler

!!!! Üstüne Bir de Para Verdiklerimiz

Komisyon Endeksi

AOÇ Talan İlanları

Rant Oranları

TMSF Garantili Kredi

Hizmetlerimizden en iyi faydalanabilmeniz için çorbalar kullanıyoruz.
Bu rantları kaparak çorbaları da ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. *Bu bir parodidir. “halkıncebinden.kom” diye bir site yoktur.

%

Fışkiye Katsayısı%

sinyalizasyon sisteminin çalışmadığının 
itirafı mıdır? Başkentray Projesi, iddia 
edildiği gibi 16 Nisan 2017 tarihindeki 
Anayasa Değişikliği Halk Oylamasın-
dan hemen öncesine yetiştirilmek için 
sinyalizasyon çalışmaları tamamlanma-
dan mı hizmete açılmıştır?

Plansız Şehirleşme Bir Can Aldı!

Ankara`da EGO otobüslerinin katliamı 
bitmiyor. Daha 2 yıl önce Dikimevi’n-
de otobüs bekleyen insanların arasına 
girerek 12 kişinin hayatını kaybetmesi-
ne neden olan EGO otobüsleri bu kez 
de Ankara’nın göbeği Kızılay Meyda-
nı`nda süratle gelerek yayaları ezdi 
ve bir vatandaşımız yaralanırken bir 
vatandaşımızın da hayatını kaybetme-
sine sebep oldu. 

Şehir merkezlerinin uzun vadeli ve 
oyuncak haline getirilmeden ranta de-
ğil halka hizmet edecek yapılara kavuş-
turularak ve trafiksiz hale getirilerek 
denetimlerin arttırılması gerekliliğini 
bir kez daha vurguluyor ve kazada ya-
ralanan vatandaşlarımızın acilen sağ-
lıklarına kavuşmaları ile hayatını kay-
beden vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Harita Bülteni 06şubelerimizden  /  ankara

Geçtiğimiz dönem içerisinde toplumumuzun refahı ve çıkarları 

doğrultusunda oldukça önemli konularda basın açıklamalarında 

bulunarak bir meslek odası olmanın ötesinde bir sivil toplum 

kuruluşu olmanın da gereklerini yerine getirdik.

İçinde yaşadığımız günlerde toplu-
mumuzun ortak çıkarlarına ters dü-
şen, halkımızın zararına yol açacak 

o kadar çok  uygulama ile karşı karşıya 
kalıyoruz ki inanın bunların hepsine 
birden yetişmemiz imkansız. Biz yine 
de elimizden geldiği, gücümüzün yetti-
ği kadarıyla bir demokratik kitle örgütü 
olarak üzerimize düşen görevi yerine 
getirmeye çalışıyor ve halkımızı bu ko-
nularda uyarmaya, halkımızın çıkarla-
rını hiçe sayanları da doğruluğa davet 
etmeye devam ediyoruz. Bu uğurda 
geçtiğimiz dönem içerisinde pek çok 
basın açıklamasında bulunduk. Gelin 
bu açıklamaların en önemlilerinin birer 
özetine birlikte bakalım:

Değişen Bir Şey Yok,                                                   
AOÇ’de Şok Kampanyalara Devam!

15 Şubat’ta Resmî Gazete’de “Artırma, 
Eksiltme ve İhale İlanları”nda çıkan 
ilana göre Atatürk Orman Çiftliği’ne ait 

olan 2108 ada 1 ve 19 numaralı parseller 
üzerinde bulunan 81 000.231 m² alan, 
piknik alanı olarak açık artırma usulü 
ile kiralanıyor.

Darbeler ile talana açılan AOÇ, günbe-
gün talana uğramış ve bu dönemde en 
büyük talanlarını görmüştür. Kaçak sa-
ray, Ankapark Projesi, ABD Elçiliği ara-
zisi ve şimdi de bu iki parselle Gazi`nin 
mirası katledilmekte, halkın kullanacağı 
alanlar 3. kişilere peşkeş çekilmektedir.

AOÇ topraklarındaki talana yönelik her 
süreci takip etmeye devam edeceğiz. 
Kesilen ağacın da dökülen betonun da 
harcanan paranın da takibindeyiz.

Yasaların Çiğnendiği Yer;                                     
Gölcük Gölü

Gölcük Milli Parkı`nda 49 yıllığına Or-
man ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı 
olarak bulunan Bolu Belediyesi, 49 yıllık 

süreden kalan 22 yıllık süresini özel bir 
işletmeye devretmek için Belediye Mec-
lisi kararı ile geçtiğimiz aylarda bu alanı 
ihaleye çıkardı. Belediye Meclisi kararı-
na göre ihaleyi alan firma; 27 adet bun-
galov, 19 odalı Gölcük Dağ Köşkü ve Göl 
Gazinosundan oluşan bir sosyal tesisi, 31 
Aralık 2040 tarihine kadar kiracı olarak 
kullanabilecekti. Bolu halkı, doğalarının 
katliamına karşı ihaleye tepki gösterdi 
ve sivil toplum kuruluşları Gölcük Plat-
formu adı altında örgütlendi.

Gölcük Platformu, Milli Parkın inşaa-
ta dönüşmesine olanak veren Gölcük 
Gelişme Planı`nın iptali ve yürütme-
sinin durdurulması için dava açtı, bu 
kapsamda 10 Temmuz 2018`de bilir-
kişi heyeti Gölcük`te keşif yaptı. Bölge 
İdare Mahkemesi; Gölcük Göleti`nin 
doğusunda inşaatın büyük zararlar 
doğurabileceği gerekçesiyle 05.12.2018 
tarihinde yürütmeyi durdurma kararı 
aldı. Ancak geçmiş dönem Belediyesi, 
sürecin tamamlanmasını beklemeden 
bungalov inşaatına başladı ve üstüne 
üstlük Dönemin AKP’li Belediye Başka-
nı Alaaddin Yılmaz, Hürriyet`e verdiği 
demeçte “Mahkeme kararını verir, biz 
de kiralama kararını veririz, siz de med-
ya olarak takibini yaparsınız. Herkes 

işini yapar.” İfadelerini kullanarak tüm 
yasaları çiğnediğini göstermiş oldu.

HKMO Ankara Şube olarak Bolu Halkı 
ve Gölcük Platformu örgütlenmesinin 
yanında, verdikleri bu haklı mücade-
lede yanlarında olduğumuzu ve süreci 
takip edeceğimizi belirtiyoruz.

Kaza Değil Cinayet!

13 Aralık Perşembe günü Ankara-Kon-
ya seferini yapmak üzere sabah 06:30 
sıralarında yola çıkan tren aynı ray sis-
temi üzerinde bulunan kılavuz trenle 
marşandiz istasyonunda çarpıştı. Olay 
esnasında yayaların kullandığı üst geçit 
de kazadan etkilenerek vagonların üze-
rine devrildi. Yaşanan olayda ilk belir-
lemelere göre 9 vatandaşımız yaşamını 
yitirirken 50’den fazla vatandaşımız ise 
yaralandı.

9 vatandaşımızın ölümüne ve daha faz-
lasının ise yaralanmasına neden olan 
bu skandal kaza birçok soruyu doğur-
muştur. Bu kazanın sorumlusu kimdir? 
Ulaştırma Bakanının ilk yaptığı açıkla-
mada ‘`Orada trenin olmaması gerekir-
di.” sözleri halihazırda bir sinyalizas-
yon sisteminin olmadığının ya da olan 

HKMO Ankara Şubesi
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Üyelerimize Hizmete Devam

Yeni Eskişehir Büromuz Hizmetinizde

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek adına yaptığımız 

atılımlara bir yenisini ekledik. Eskişehir Büromuz artık daha 

ferah ve daha ulaşılır bir lokasyonda. Sizlere daha da iyi hizmet 

verebileceğimiz bu büroda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

çıkarları adına çalışmalarımız artarak devam edecek. 

20 Ekim 2018 tarihinde Başkanımız 
Hüseyin Arkan, Yazmanımız Mert 
Özdağ, Saymanımız Pınar Yeşim 

Limandal ve Yönetim Kurulu üyemiz 
Özgür Yanıt Kaya’nın da katılımlarıyla 
Eskişehir Şube Temsilciliğimizin faali-
yetlerinin daha rahat yürütüleceği ve 
meslektaşlarımızın daha rahat topla-
nabileceği yeni hizmet yerinin açılışını 
yaptık. Üyelerimiz, eski büromuza na-
zaran daha geniş olan yeni büromuza 
hem daha kolay ulaşacak hem de daha 
ferah bir ortamda ağırlanacaklar. Bü-
romuzu ziyarete özel araçlarıyla gelen 
üyelerimiz de civardaki otoparklardan 
faydalanabilecek.

Başta üyelerimiz olmak üzere bizim-
le açılışa katılan Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e, 
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım 
Kurt’a, CHP Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer’e, ESKİ Genel Müdürü Suat 
Balcı’ya, Eskişehir Muhtarlar Birliğini 
temsilen Karacaşehir Muhtarı Murat 
Güneş’e, Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi Ulaştırma Dairesi Başkanı Metin 
Bükülmez’e, ESKİ Abone İşleri Daire 

Başkanı Halil Köklü’ye, Odunpazarı 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü 
Uğur Haluk Durdağ’a, Eskişehir müte-
ahhitlerini temsilen Rüştü Şentuna’ya, 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü çalı-
şanlarına, DSİ çalışanlarına, Kadastro 
Müdürlüğü çalışanlarına, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, 
Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına, 
Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına ve zi-
yaret süresince bize eşlik eden bütün 
meslektaşlarımıza ve Eskişehir Temsil-
cimiz Sayın Ercan Küçükoğlu’na teşek-
kür ederiz.

Meslekte 30. Yıl Plaket Töreni

22 Aralık 2018 tarihinde Şubemizce 
meslekte 30 hizmet yılını dolduran 
1988 yılı mezunu üyelerimize yönelik 
bir gece düzenledik ve plaketlerini tak-
dim ettik. Düzenlenen etkinliğe Harita 
Genel Müdürü Tuğgenaral Sayın Dr. 
Osman Alp, Harita Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Mustafa Ata, Hacettepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Sayın Candan Gökçeoğ-
lu, CHP Kastamonu Milletvekili Sayın 
Hasan Baltacı, MHP Mersin Milletvekili 
Sayın Baki Şimşek, TKGM Bilgi Tek-
nolojileri Dairesi Başkanı Sayın Sedat 
Bakıcı başta olmak üzere birçok kamu 
kurumu yöneticileri ve daire başkanla-
rı da katıldı. Geceye katılım sağlayan 
meslektaşlarımıza hitaben açılış konuş-
masını Şube Başkanımız Sayın Hüseyin 
Arkan yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, meslekte 30 hiz-

met yılını dolduran üyelerimize “30.
Yıl Hizmet Plaketleri” takdim edildi. 
Oda, Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz 
arasında birlikteliğin ve dostluğun arta-
rak yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 
yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere 
tüm katılımcılar açısından coşkulu ve 
heyecanlı bir şekilde geçti.

Temsilciler Toplantısı

meslek alanlarımıza dair son dönem-
lerde yaşanan gelişmeler ile ülkemizin 
içinde bulunduğu genel durum hakkın-
da kısa bilgilendirmelerde bulundular. 
Şube olarak üyelerimize ulaşmamızda 
temsilcilerimizin büyük rol oynadığının 
altı çizdik ve Şube yönetimi olarak her 
konuda temsilcilerimizin ve üyelerimi-
zin yanında olduğumuzu vurguladık.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen 
toplantıda, temsilcilerimiz bulunduk-
ları il ve ilçelerde yaşadıkları sıkıntıları 
dile getirirken mesleki denetim uygula-
maları için neler yapabileceği, üyeleri-
mize daha iyi nasıl hizmet verebileceği 
tartışıldı, istek ve öneriler alındı.

Ziyaretler

• Şube Kadın Komisyonu olarak “8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
kapsamında hem özel hem de kamu 
kurumlarında çalışan kadın meslektaş-
larımızı iş yerlerinde ziyaret ettik.

• Orman Genel Müdürlüğüne yaptı-
ğımız ziyaret sırasında Planlama ve 
Teknik İşler Şube Müdürü Mehmet Po-
latlı ve meslektaşlarımız Osman Çavlı, 
Mustafa Gencür, Derya Sözak, Asena 
Hacıoğlu, Hakan Kavlak ve Elif Seda 
Ergün`ü makamlarında ziyaret ettik.

• Boru Hatları İle Pet-
rol Taşıma Anonim 
Şirketi`ne yaptığımız 
ziyaret sırasında Etüt ve 
Proje Daire Başkanı Ne-
cati Evren, Etüt Proje Mü-
dürü ve Kurum Temsilcimiz 
Selim Çiçek, Etüt ve Proje Da-
ire Başkanlığı Başkan Yardım-
cısı Argun Akyazı, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Müdürü Erdinç Ör-
san Ünal, Kamulaştırma Müdürü 
Eyüp Nuri Kaan Alp, Başmühendis  
Özkan Talay ve Hüseyin Üner Öz-
türk ve Selçuk Demir, Burak Üstüner, 
Alperen Altıparmak, Mehmet Burak 
Güler, Aslıhan Karaöz ve Kübra Tunç’u 
makamlarında ziyaret ettik. 

• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı`-
na yaptığımız ziyaret sırasında Coğrafi 

Şubemize bağlı il ve ilçe temsilcilerimi-
zin de katılımlarıyla 18 Kasım 2018 ta-
rihinde yaptığımız toplantı, MİSEM’de 
gerçekleşti. Toplantıda açılış konuşma-
sını Şube Başkanımız Hüseyin Arkan 
ve Şube Yazmanımız Mert Özdağ yaptı 
ve Şubemizin çalışmaları, Şube Çalışma 
Programı kapsamında hedeflerimiz ve 
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Bilgi Sistemleri Müdürü Dr. Mahmut 
Olcay Korkmaz`ı makamında ziyaret     
ettik.

• HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak TBMM 27. Dönem milletvekili 
olan meslektaşımız Sayın Hasan Balta-
cı’yı makamında ziyaret ettik.

Ziyaretlerimiz sırasında misafirperver-
likleriyle bizleri ağırlayan bütün mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Eğitimler

• Eğitim Komisyonumuz tarafından İHA 
ile yürütülecek farklı haritacılık uygu-
lamaları için meslektaşlarımızın resmi 
pilotaj sertifikasına (ehliyetine) sahip ola-
bilmeleri amacıyla 23-24 Şubat ve 02-03 
Mart 2019 tarihleri arasında Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğü onaylı İHA1 Sınıfı 
Resmi Sertifika Eğitimi düzenlendi. 

• Eğitim Komisyonumuz tarafından 26 
Ocak 2019 tarihinde TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Meslek 
İçi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (MİSEM) 
“TerraSolid ile Hava LİDAR Verilerinin 
İşlenmesi Başlangıç Eğitimi” verildi. 

• Eğitim Komisyonumuz tarafından 
İHA ile yürütülecek farklı haritacılık 
uygulamaları için meslektaşlarımızın 
resmi pilotaj sertifikasına (ehliyetine) sa-
hip olabilmeleri amacıyla 01-02 ve 08-09 
Aralık 2018 tarihleri arasında Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA1 Sı-
nıfı Resmi Sertifika Eğitimi düzenlendi.

• 3-4-10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Şu-
bemiz Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda 
“Temel Bilirkişilik Eğitimi “düzenledik.

• Eğitim Komisyonumuz 27-28 Ekim 
2018 tarihleri arasında Ankara`da 
“Dengeleme ve GPS Veri Değerlendir-
me Eğitimi” düzenledi.

Paneller

• 6 Aralık`ta, MİSEM’de Dr. Öğr. Üyesi 
Caner Güney ile Mekansal Zekâ Buluş-
tayı gerçekleştirdik; mekânsal zekanın 
ne olduğunu, önemini, inovasyon eko-
sisteminde neden bulunması gerektiği-
ni ve ileriye dönük neler yapılabileceği-
ni paylaştık.

• Kadın Komisyonu olarak 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Müca-
dele Günü etkinlikleri kapsamında 27 
Kasım 2018 tarihinde Şube Yedek Yöne-
tim Kurulu ve Kadın Komisyonu üye-
miz Çiğdem Yıldız, Şube Avukatımız 
Sevinç Hocaoğulları ve Psikolog Banu 
Bülbül’ün katılımlarıyla online olarak 
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik 
Şiddetin Hukuki ve Psikolojik Boyutu” 
adlı online paneli, sosyal medya üzerin-
den gerçekleştirdik.

• Şube Yönetim Kurulu olarak 10 Ocak 
2019 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Özgür Yanıt Kaya moderatör-
lüğünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bi-
limler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yalçın Karatepe ve TMMOB Ücretli Ça-
lışan ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 

Plancıları Çalışma Grubu üyesi Peyzaj 
Mimarı Özge İdali’nin katılımlarıyla 
“Asgari Ücret” konu başlığı altında on-
line panel düzenledik. Bu defa sosyal 
medya üzerinden “KRİZİN FATURA-
SINI EMEKÇİLER ÖDEMESİN” dedik, 
demeye devam edeceğiz.

• Yönetim Kurulumuz ve Öğrenci Ko-
misyonunun düzenlediği “Mezun Ol-
dum, Ya Sonra?” paneli; 7 Kasım 2018 ta-
rihinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent 
Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi. 

Sosyal Etkinlikler

• Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komis-
yonumuzun düzenlediği tiyatro etkin-
liğimiz kapsamında 24 Kasım 2018 ta-
rihinde Şinasi Sahnesi`nde sahnelenen 
“Kontrabas” adlı oyunu izledik.

• Geleneksel hale gelen “Genç Mühendis-
ler Kahvaltı`da Buluşuyor” etkinliğimizi 
14 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdik.

• Öğrenci Komisyonumuzun düzen-
lediği “Hacettepe Üniversitesi Öğrenci 
Tanışma, Dayanışma ve Birlik Olma 
Kahvaltısı” 21 Ekim 2018 tarihinde ger-
çekleşti. Etkinliğimize Hacettepe Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Sultan Kocaman Gökçeoğlu, 
Ali Osman Demirer de katıldı.
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Üyelerimize yönelik 
meslek içi eğitimlerimiz 
geçtiğimiz dönemde de 
hız kesmeden devam etti.
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Üyelerimizin yasal mevzuatlarda da tanımlanan İHA0 ve özellikle İHA1 sını� için
uygun fiyatlarla ve standart eği�mlerle İHA Ticari Pilot Ser�fikasına sahip olabilmeleri amacıyla
Odamız ile SHGM tara�ndan ülkemizde yetkilendirilmiş bulunan İHA eği�mi veren 8 firma ile

protokol imzalanmış�r.

Özel şartlarla İHA0 ve İHA 1 Sını� Pilotaj Eği�mi imkanı hakkında detaylı bilgi almak için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz veya aşapıdaki QR Kodu kullanabilirsiniz.

İHA Ticari Pilotaj Resmi Sertif ika Eğitimi

Üyelerimize Özel Şartlarla
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Eğitimler ve Sosyal Etkinlikler

• 24 Şubat 2019 tarihinde Şube hizmet 
binamızda Şube Yönetim Kurulu üye-
miz Emre Vural ve üyemiz Mehmet 
Atalay tarafından üyelerimize yönelik 
İmar Kanunu 18. Madde Uygulama-
sı konusunda sunum gerçekleştirildi. 
Etkinliğimize başta Genç Komisyon 
üyelerimiz olmak üzere üyelerimizden 
yoğun katılım gerçekleşti. Üyelerimiz 
Emre Vural ve Mehmet Atalay tarafın-
dan verilen sunumun ardından Genç 
Komisyon tarafından gerçekleştirilen 
etkinliğin değerlendirildiği bir toplantı 
yapıldı. 2019 yılı takvimlerimiz de üye-
lerimize takdim edildi.

• 03 Mart 2019 tarihinde gerçekleştiri-
len Geleneksel Runatolia Maratonu’na 
Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz ile 
katılım sağladık. 

• 01 Aralık 2018 tarihinde Şubemiz-
de Atay Mühendislik Firma Eğitmeni 
Hande Yeşilmaden tarafından “Pix4D 
Mapper” başlıklı bir günlük sertifikalı 
eğitim programı düzenlendi.

Harita Bülteni 07şubelerimizden  /  antalya

HKMO Antalya Şubesi

CBS ile Dünyayı Keşfettik,
Deprem ve Antalya Hakkında Bilgilendik

Etkinliklerimiz Büyük İlgi Topladı
Üyelerimizle olan iletişimi 

arttırmak ve mesleğimize daha 

çok katkı koyabilmek amacıyla 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz toplantılar, 

düzenlediğimiz eğitimler, 

katıldığımız panel ve seminerler 

ile yaptığımız ziyaretler; bu amaç 

doğrultusunda son dönemdeki 

Şubemiz çalışmalarından bir 

kısmı.

Geçtiğimiz döneme damgamızı 
iki önemli etkinlik ile vurduk. 
CBS ile Dünya’yı Keşfedin Pa-

neli ve Deprem Gerçeği: Bilmedikleri-
miz ve Antalya  Semineri büyük rağbet 
gördü. Bu iki önemli etkinliğin yanı dü-
zenlediğimiz toplantılar ve yaptığımız 
ziyaretler ile mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın bulunduğu her alanda var-
lığımızı hissettirdik. Eğitimlerimiz ile 
de üyelerimizin mesleki becerilerinin 
artmasına katkıda bulunduk.

CBS ile Dünyayı Keşfedin

Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü; 
bu sene Şubemiz CBS Komisyonunun, 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Ak-
deniz Üniversitesinin ortak organizas-
yonu ile Aksu Fen Lisesi ve Yusuf Ziya 

Öner Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte 
kutlandı. 

Şube Başkanımız Ufuk Aydın’ın yaptığı 
açılış sunumlarının ardından, Yönetim 
Kurulu yedek üyemiz Duygugül Aksu 
idaresinde Akdeniz Üniversitesinden 
Doç. Dr. Bekir Taner San, Doç. Dr. Dilek 
Koç San, Dr. Öğr. Üyesi Nusret Demir, 
Öğr. Gör. Ercüment Aksoy, Yük. Müh. 
Mesut Çoşlu, Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından 
Volkan Sepetçi, Mehmet Doğan, ESRI 
Türkiye temsilcileri sunumları ile coğ-
rafi bilgi farkındalığını liseli gençlere 
taşıdılar. Etkinlikle, mesleğimizin Coğ-
rafi Bilgi Sistemi uygulamalarındaki 
özne pozisyonu ile konumsal veri üre-
timinin, işlenmesinin, depolanmasının, 
sunumunun ve nihayetinde verinin de-
ğere dönüşmesi sürecindeki öneminin 
üniversite kapısındaki gençlere de akta-
rılması imkânı sağlandı.

Deprem Gerçeği:                                                                 
Bilemediklerimiz ve Antalya

Şubemiz ve Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası 44. Grup (Mühendislik) Meslek 
Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Bo-
ğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Özener`in konuş-
macı olduğu “Deprem Gerçeği: Bildik-
lerimiz, Bilemediklerimiz ve Antalya” 
semineri büyük ilgi gördü.

24.01.2019 tarihinde, ATSO Atatürk 
Konferans Salonu`nda TMMOB bile-
şeni meslek odaları şube başkanları, 
üniversitelerimizden akademisyenler, 
öğrenciler, Belediyelerin ilgili birim-
lerinin yönetici ve mühendisleri, özel 
sektör temsilcileri, ilgi duyan Antalya-
lıların katılımları ile gerçekleşen “Açık 
Ders” nitelikli toplantıda, ülke ve ken-
timiz Antalya özelinde tüm detayları 
ile oluşumu, konumu, zamanı, tekrar 
sıklığı, büyüklük ve şiddet kavramları 
gibi konu başlıkları ile deprem ele alın-
dı. Ayrıca 150. yaşını kutlayan Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens-
titüsünün kurumsal çalışmaları da katı-
lımcılara anlatıldı.

Sunum sonrası soru/cevap bölümü ve 
ardından Türkiye Radyo Amatörleri 
Cemiyeti tarafından hazırlanan, ilk defa 
yayınlanan çözümü ile 99 depremi son-
rası Yalova`dan görüntüleri içeren vi-
deo da katılımcılarla paylaşıldı.

Ziyaretler

• Şube Yönetim Kurulumuz, Antalya 
Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlü-
ğü görevine atanan Sayın Funda Aydın 
Seymen’i ziyaret etti. Antalya, Burdur 
ve Isparta illerinde başta kurumumuz 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
birimleri ile Odamız kurullarının bölge-
miz ve ülkemiz için birlikte çalışıp, bir-
likte üretmesi hedefiyle kendisine yeni 
görevinde başarı dileklerimizi ilettik.

Toplantılar 

• 09 Mart 2019 tarihinde Alanya Tem-
silciliğimizce düzenlenen toplantıda, 
kamu ve özel sektör çalışanı meslektaş-
larımız bir araya geldi. Antalya Tapu ve 
Kadastro 6. Bölge Müdürü meslektaşı-
mız Sayın Funda Aydın Seymen`in de 
konuk olduğu toplantımızda Alanya`-
daki üyelerimizin sorunlarını konuş-
tuk, çözüm önerilerini paylaştık.

• 07 Mart 2019 tarihinde Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonumuz toplantı 
yaptı. Toplantıya Sümeyye Ceylan, Öz-
kan Toros, İsa Akın, Serter Kocababa, 
Kaan Yağlı, Arife Ergün ve Duygugül 
Aksu katıldı.

• 28 Kasım 2018 tarihinde Genç Hari-
ta Mühendisleri Komisyonu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Serter Kocababa, 
Nazım Ersan, Özkan Toros, Duygu-
gül Aksu, Arife Ergün, Kaan Yağlı, İsa 
Akın, Hüseyin Ergin, Uğur Örs, Mutta-
lip Karsavuran katıldı.

• 20 Ekim 2018 tarihinde Şube hizmet 
binamızda Antalya İli Kadastro Mü-
dürü Fatih Ata ile Kadastro Müdürlü-
ğündeki kontrol mühendisleri ve üye-
lerimiz ile birlikte toplantı düzenledik. 

Toplantıda, ‘Kadastro Kontrollük Hiz-
metleri’ ve ‘İmar Barışı Uygulamaları-
nın Kadastro Yönünden Değerlendiril-
mesi’ konularını ele aldık. Toplantının 
ardından Atay Mühendislik tarafından 
İnsansız Hava Aracı ve analizi konula-
rında üyelerimize sunum yapıldı.
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HKMO Bursa Şubesi

Fotoğraf Yarışmamız Sonuçlandı

Nefes Kesen Karelerle Mesleğimiz
Mesleğimizin tanıtılmasında önemli adımlardan biri olan fotograf 

yarışmamız sonuçlandı ve yarışmaya katılan birbirinden güzel eserler 

jurimiz tarafından değerlendirildi. Yarışma aracılığı ile mesleğimize 

kazandırılan birbirinden güzel kareler de izleyenlerin nefeslerini kesti.

Bursa Akademik Odalar Birliği 
(BAOB) Yerleşkesinde düzenle-
nen serginin açılışına Şube Baş-

kanımız Ali Faruk Çolak, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra 
Sönmez, geçmiş dönem HKMO Başka-
nı Celil Çolak, Peyzaj Mimarları Odası 
Bursa Şubesi Başkanı Necla Yörüklü ile 
birlikte HKMO ve akademik odaların 
üyeleri katıldı.

Şubemiz tarafından düzenlenen yarış-
maya, Türkiye`nin dört bir yanında gö-
rev yapan harita ve kadastro mühendisi 
katıldı. Sergide, harita ve kadastro mü-
hendislerinin iş yaşamları fotoğraflarla 
anlatılırken 45`e yakın başarılı fotoğraf 
katılımcıların beğenisine sunuldu. 

Serginin açılışında konuşan Şube Baş-
kanımız Ali Faruk Çolak, “İlkini düzen-

lediğimiz bu yarışmanın gelecek yıllar 
içerisinde devam etmesini arzuluyoruz. 
Ulusal çapta düzenlediğimiz yarışmamı-
za Türkiye`nin her yerinden katılım oldu 
ve bu da bizleri ayrıca mutlu etti. Meslek-
taşlarımızın iş yaşamlarını anlattığı bu 
fotoğraflar, harita ve kadastro mühendis-
lerinin hayatlarına ışık tutan sanatsal de-
ğeri yüksek çalışmalar oldu. Yarışmamıza 
ilgi gösterip katılan tüm fotoğrafçılara te-
şekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Şubemizin düzenlediği yarışmanın 
mesleki açıdan oldukça önemli olduğu-
na değinen Bursa Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Zehra Sönmez de sergi-
lenen fotoğrafların birbirinden değerli 
olduğunu söyledi.

Açılışın ardından yarışmada derece-
ye giren fotoğrafçılara ödüllerini Şube 
Başkanımız Ali Faruk Çolak, Bursa Bü-

Meslekte 25. ve 40. Yılını                                 
Dolduran Üyelerimizle Buluştuk

Şubemiz tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen Meslekte 25. ve 40. Yıl Et-
kinliğimiz, 15 Şubat 2019 tarihinde ger-
çekleşti.

Etkinliğimize; AK Parti Bursa Milletve-
kili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Zehra Sönmez, Ni-
lüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. 
Sibel Özer, MHP ve CHP İl ve İlçe Yö-
neticileri, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Alparslan Şenocak ve BTSO Meclis Baş-
kan Yardımcısı Metin Şenyurt, HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-
ri, İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet 
Albayrak, İMSİAD Başkanı Mustafa 
Andıç ve KARADENİZSİAD Başkanı 
Süleyman Uzun`un yanı sıra çok sayıda 
mühendis ve aileleri katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Şube Baş-
kanımız Ali Faruk Çolak, “Sektörün mi-
henk taşıyız. Biz izin vermeden kimse 
inşaata başlayamaz, biz tamam deme-
den de kimse inşaatını tamamlayamaz. 
Bu geleneksel yemeklerimiz bizim için 

çok özel. Çünkü farklı kurumlarda ça-
lışan, meslekte yeni olan veya 40-50 yılı 
aşkın süredir mesleğini icra eden mü-
hendislerle bu özel gecede buluşuyo-
ruz.” diyerek meslekte ve ülke genelin-
de birlik beraberlik çağrısında bulundu.

HKMO Genel Başkanımız Orhan Kasap 
da şunları söyledi: “Harita ve kadastro 
mühendisleri, oldukça meşakkatli bir 
mesleği yapmaktadırlar. Bizim yaklaşık 
18 bine yakın kayıtlı üyemiz var. Mes-
leğin daha iyi yerlere gelmesi için çalı-
şıyoruz.”

Konuşmaların ardından meslekte 25. 
ve 40. yılını tamamlayan üyelere teşek-
kür plaketleri verildi. Plaket töreninin 
ardından Şube Başkanımız Ali Faruk 
Çolak, Genel Merkez üyeleri, Oda Yö-
netim Kurulu üyeleri, Şube eski başkan-
ları ve protokol tarafından pasta kesildi.

Ziyaretler

• Bursa Valimiz Yakup Canbolat`ı ziya-
ret ettik. Sayın Valimizin nazik ilgisi ve 
ayırmış olduğu zamandan dolayı Şube-
miz adına teşekkür ederiz.

• Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdü-
rü Mehmet Ersan Aytaç`ı makamında 
ziyaret ettik. Ziyarette ‘`İmar Barışı`` 
hakkında görüşler dile getirildi ve fikir 
alışverişinde bulunuldu.

• İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Mes-
leki konular, sektör sorunları ve çözüm 
önerileri hakkında fikir alışverişinde 
bulunduk.

• 2019 Ocak ayında Bursa Şubemiz 
etkinlik alanına dahil olan Yalova İl 
Temsilciliğimiz, Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak ve Yönetim Kurulumuzun 
katılımıyla temsilcilik ziyareti gerçek-
leştirdik. Yalova İl Temsilcimiz Levent 
Kasap, Temsilci Yardımcılarımız Hatice 
Kalaycı, Yalçın Tunç eşliğinde İl Özel 
İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü ve Yalova Kadastro Müdürlüğü 
ziyaretlerini gerçekleştirdik.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştir-
me Müdürü Sayın Suat Akgün’e, Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve 
Planlama Şube Müdürü Sayın Muham-
met Şerif Yüce’ye Şube Başkanımız Ali 
Faruk Çolak, hizmetlerinden ötürü pla-
ket takdim etti.

Eğitimler

• 23 Ekim 2018 tarihinde Şubemiz Te-
mel Öztürk Konferans Salonu’nda Glo-
bal Mapper Eğitimi düzenledik.

• 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde Şube-
miz Temel Öztürk Toplantı Salonu’nda 
İHA1 Eğitimi yaptık. Eğitim sonunda 
‘İHA Pilotaj Resmi Sertifikası’ verildi.

• Odamızın katkılarıyla BUSKİ’de 
‘’Yüksek Gerilim Bölgelerinde Güvenli 
Çalışma Eğitimi’’ gerçekleştirildi.

yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zeh-
ra Sönmez ve geçmiş dönem HKMO 
Başkanı Celil Çolak verdi.

CBS Günleri Sempozyumu

Her yıl kasım ayının üçüncü haftasın-
da tüm dünyada kutlanan “Dünya CBS 
(Coğrafi Bilgi Sistemleri) Günü” kap-
samında Şubemiz, 14 Kasım 2018 günü 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Terzioğlu Kampüsü Toplantı Salonu’nda 
“CBS Günleri Sempozyumu” düzenledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özgün Akçay’ın konuşmasıy-
la başlayan etkinlik; sırasıyla Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün ve 
Şube Başkanımız Sayın Ali Faruk Ço-
lak’ın konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Taşke-
sen’in moderatörlüğünde sempozyum 
oturumları başladı. Sempozyum, iki 
oturum olarak gerçekleştirildi ve sem-
pozyumun I. oturumunda Prof. Dr. Şi-
nasi Kaya, Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel 
ve Fikri Haşal sunumlarını yaptı.

Sempozyumun II. oturumunda ise Şube 
Başkanımız Ali Faruk Çolak, öğrenciler 
ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sempozyum oturumlarının tamamlan-
masının ardından sempozyum konuş-
macılarına katkılarından dolayı plaket 
takdim edildi ve “2018 Yılı CBS Günü 
Etkinlikleri” sona erdi.
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35. Geleneksel                                                                        
Şube Yemeği Yapıldı

Birlikteliğimizin ve dayanışma kül-
türümüzün önemli bir göstergesi 
olarak 35 yıldır devam eden gele-
neksel Şube yemeğimizi 3 Kasım 
2018 tarihinde gerçekleştirdik.

Çok sayıda üyemizin katıldı-
ğı buluşmada konuşan Şube 
Başkanımız Alişan Çalcalı, 
Oda II. Başkanımız Ayhan 
Erdoğan ve HKMO Eğitim Sek-
reteri Taylan Öcalan bu etkinlik-
lerin üyelerin bir araya gelmesi 
anlamında oldukça önemli 
olduğunun, Oda çalışma-
larının ancak üyelerin ve 
öğrenci üyelerin destek 
ve katılımları ile daha 
güçlü hale gelebileceğinin, 
ülkemizde eğitim planlaması-
nın yetersiz olmasının, çok sayıda 
bölüm açılmasının ve ülkemizde yaşa-
nan kriz nedeniyle meslektaşlarımızın 
ve özellikle yeni mezun meslektaşları-
mızın işsizlik ile karşı karşıya kaldığı-
nın altını çizerek, dayanışmanın böyle 
dönemlerde daha da önem kazandığını 
vurguladılar.

Ziyaretler

• 12 Mart 2019 tarihinde Sancaktepe 
İlçe Temsilciliğimizi ziyaret ettik. 

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısı 7 Mart 2019 tarihinde kamu ve 
özel sektörde çalışan kadın meslektaş-
larımızı ziyaret eden Kadın Komisyo-
nu üyelerimiz, meslektaşlarımız ile iş 
yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve 
Oda çalışmalarımız hakkında bilgiler 
verdiler.

• 5 Şubat 2019 tarihinde TKGM II. Bölge 
Müdürü Suad Adil Çevik’i ziyaret ettik 

ve yeni görevinde başarılar diledik. Böl-
ge Müdürü Sayın Suad Adil Çevik`ten 
sonra Bölge Müdür Yardımcısı Hakan 
Bilgen, Kadastro Başmüfettişi Mustafa 
Aydın ve Kadastro Şube Müdürü Ka-
zım Yavuz’u da ziyaret ettik.

Eğitimler

• AutoCad Civil 3D ile Haritacılık Uy-
gulamaları konusundaki eğitim semi-
nerimiz öğrenci üyelerimize yönelik 2 
Mart 2019 tarihinde, yeni mezun üye-
lerimize yönelik 22 Ocak 2019 tarihinde 
Şube binamızda yapıldı. Eğitim semi-
nerinde haritacılık uygulamalarında ve 
şantiyelerde AutoCad Civil 3D Progra-
mının kullanımına yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.. 

Toplantılar

• Şubemiz Ücretli Çalışan ve İşsiz Mes-
lektaşlar Komisyonunun önerisi ile 
ülkemizin içinde bulunduğu sürecin 
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HKMO İstanbul Şubesi

Üyelerimizle El Ele

Yeni Mekanımızdayız
Şubemiz artık yeni bir mekanda sizlere hizmete devam edecek. Hızla 

gelişen mesleğimizin ve meslektaşlarımızın artan ihtiyaçlarına daha 

iyi cevap verebilmemizi sağlayacak olan yeni mekan tüm üyelerimizin 

davetli olduğu bir yeni yıl buluşmasıyla kullanıma açıldı.

Beş Ocak 2019 tarihinde Genel 
Merkez Yönetim Kurulumuz, 
Şube Yönetim Kurulumuz ve 

üyelerimiz ile birlikte Şubemizin yeni 
mekanının açılışını gerçekleştirdik.

2018 yılı içerisinde alımı ve tadilat süre-
ci tamamlanan Şubemizin yeni mekanı-
nın açılışını HKMO 46. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Kasap, HKMO 
46. Dönem Yönetim Kurulu Eğitim Sek-
reteri Taylan Öcalan, HKMO 46. Dönem 
Denetleme Kurulu Üyesi Selahattin Av-
şar, HKMO 46. Dönem Onur Kurulu 
Üyesi Mahmut Gültekin, Şube binası-
nın alımında emeği geçen HKMO 45. 
Dönem II. Başkanı Turğay Erkan, Şube 
tadilatında emeği geçen Triarch Mimar-
lık sahipleri Mimar Ulaş Ataseven ve 
Mimar Buket Kaya Ataseven, Şube Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimizin katılımı ile yaptık.

Şube açılışında ve Yeni Yıl Buluşmasın-
da bir arada olduğumuz başta HKMO 
Genel Merkez Yöneticilerimiz, üyele-
rimiz ve öğrenci üyelerimiz ile Şube 
etkinliklerimizde bizleri yalnız bırak-
mayan hocamız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
Aksoy ve Ömer Demirağ`a teşekkür 
ederiz.

İTÜ’de Tanıtım Masası Açıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümünde eğitim gö-
ren öğrencilere Odamızı tanıtmak, Şu-
bemiz ve Öğrenci Komisyonumuzun 
çalışmalarını anlatmak ve öğrenci üye 
kaydı yapmak üzere 13-14 Şubat 2019 
tarihlerinde Öğrenci Komisyonumuzca 
tanıtım masası açıldı. Şubemiz Öğrenci 
Komisyonunun yapmış olduğu teknik 
geziler, söyleşiler, eğitimler, İstanbul 
Haritacıları Sosyal Çalıştayı, Odamız 
Yaz Eğitim kampı vb. çalışmaların bö-
lüm öğrencilerine aktarılarak öğrenci 
üyelik başvuruları alındı.

mesleğimiz ve genç meslektaşlarımız 
üzerinde yarattığı etkilerin değerlendi-
rilmesi, sorunlar ve çözüm önerilerinin 
tartışılarak geleceğe dönük planların 
birlikte kurgulanması amacıyla 17 Mart 
2019 tarihinde İstanbul`da düzenle-
necek olan Genç Harita Mühendisle-
ri Forumu öncesinde bir dizi hazırlık 
toplantısı yapılması kararlaştırılmıştı. 
Bu kapsamda 23 Şubat 2019 tarihinde 
Tekirdağ Hazırlık Toplantısını yaptık. 
Edirne ve Kırklareli`nden de katılımın 
gerçekleştiği toplantıda genç mühen-
dislerin sorunları ve çözüm önerileri 
üzerine konuştuk.

• HKMO Genel Merkezinin Şubeleri-
miz ve Merkeze Bağlı Temsilcilikleri-
mizin gündem ve taleplerini yerinde 
dinlemek ve ortak gündemleri birlikte 
tartışıp, çözüm üretmek amacı ile ger-
çekleştirdiği toplantılar çerçevesinde 2 
Şubat 2019’da Şubemizde ortak yönetim 
kurulu toplantısı gerçekleştirdik.   

Artı Tv’de Programa Katıldık

Şube Yönetim Kurulu II. Başkanımız 
Hasan Yalçın Arıpınar, 27 Aralık 2018 
tarihinde Artı TV’de Odak programının 
konuğu oldu.

İmar barışı ve son yapılan düzenleme 
ile yasanın Boğaziçi ön görünüm böl-
gesini kapsaması konuları hakkında 
Şube görüşlerimizi ileten Arıpınar, bu 
konunun sosyal, ekonomik ve siyasal 
nedenler ile getirildiğini ve son alınan 
karar ile bunun etkilerinin yakıcı olarak 
ileride hissedeceğimizi belirtti. Çarpık 
kentleşmenin yasal hale getirildiğini be-
lirten Arıpınar, geçtiğimiz dönemlerde 
Şişli Belediyesinde görev yapan meslek-
taşımız Cemil Candaş`ın bu rant çevre-
leri ile mücadele ederken katledildiğini 
de vurguladı.

Öğrencilerle Bir Araya Geldik

Şube Yönetim Kurulumuz ve Şube Öğ-
renci Komisyonumuz tarafından orga-
nize edilen “Rakip Değil, Arkadaş ve 
Meslektaşız” temalı öğrenci etkinliğini 
yoğun bir katılım ile 1 Aralık 2018 tari-
hinde gerçekleştirdik. Etkinliğe; İstan-
bul`da eğitim veren üniversitelerin Ha-
rita ve Geomatik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri, öğrenci temsilcilerimiz, Şu-
bemiz Yönetim Kurulu üyeleri katıldı-
lar. Katılımcı ve üretken bir öğrenci üye 
çalışması için tüm harita/geomatik mü-
hendisliği öğrencilerini Odamız öğren-
ci üyesi olmaya ve Şubemiz öğrenci üye 
çalışmalarına katılmaya davet ederiz.
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razlıtepe’de yapılan teknik geziye katıl-
dık. Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi`nde 
yaşanan kentsel dönüşüm sonucu mağ-
dur olanlar adına “Kirazlıtepe Kentsel 
Dönüşüm İmar ve Güzelleştirme Der-
neği” aracılığıyla TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kuruluna iletilen kent-
sel dönüşüm, barınma hakkı ve asbest 
problemi konularındaki rapor talebine 
ilişkin Kirazlıtepe sakinleriyle birlik-
te yapılan saha incelemesine Şubemizi 
temsilen Şube Yönetim Kurulu II. Baş-
kanımız Hasan Yalçın Arıpınar, İKK 
Temsilcimiz Mustafa Gürsoy ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Cesur 
katıldı.

• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi 
ve Harita Mühendisi Dr. Bekir Cante-
mir`in konuşmacı olarak katıldığı, “Os-

manlı`dan Cumhuriyet`e Özel Mülki-
yetin Oluşumu ve Dönüşümü” başlıklı 
etkinliğimizi 17 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleştirdik. Etkinliğimizde; 1858 
yılında çıkartılan Arazi Kanunnâmesi, 
Osmanlı Devleti`nde toprak sistemini 
yeniden düzenleyen ve özel mülkiyetin 
oluşmasına zemin hazırlayan düzen-
lemeler, mirî ve vakıf arazilerin özel 
mülkiyete dönüşmesi, mülk tapularının 
oluşturulması ve şahıslara dağıtılma-
sı, sokaklara isim ve binalara numara 
verilmesi, ilk kadastro sisteminin ku-
rulması gibi Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemindeki önemli değişim ve geliş-
meler konusunda bilgiler aktarıldı ve 
döneme ait metin ve belgeler katılımcı-
larla paylaşıldı. 

• Mekânsal Bilişim İnisiyatifi ve Şube-
mizin, Dünya CBS Günü etkinlikleri 
çerçevesinde birlikte düzenlediği “Ge-
leceğin Sürdürülebilir Akıllı Şehirleri ve 

Mekânsal Zekâ” etkinliği 15 Kasım 2018 
tarihinde gerçekleşti. Berrin Benli (No-
vusens İnovasyon ve Girişimcilik Ens-
titüsü), Doç. Dr. Fatih Terzi (İTÜ Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü) ve Serhat 
Özören (ESRI Türkiye)’in konuşmacı 
olarak yer aldıkları etkinlikte geleceğin 
şehri, ‘akıllı’ şehir ekosistemi, ‘akıllı’ şe-
hirlerde mekânsal bilginin ve mekânsal 
teknolojilerin rolü gibi konular çeşitli 
yönleri ile ele alındı. 

• 13 Ekim 2018 tarihinde Prof. Dr. Fu-
sun Balık Şanlı ve Dr. Celalettin Uçar 
tarafından Harita Mühendisliğinde Yer 
Radarı Teknolojisi ve Uygulama Alan-
larının anlatıldığı bir panel düzenledik.  
Etkinlikte konuşmacılar, daha çok jeo-
fizik ve jeoloji alanında kullanılan yer 
radarı teknolojisi konusunda alanımı-
za yönelik hazırlanan ilk doktora tezi 
ve Jiroskopik Jeoradar patent çalışması 
hakkında bilgiler vererek meslek alanı-
mızda nasıl kullanılabileceğine yönelik 
bir sunum gerçekleştirdiler. 

• Şubemiz 25. Dönem I. Temsilciler 
Toplantısını, 24 Kasım 2018 tarihinde 
Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, il, 
ilçe ve işyeri temsilcileri, mesleki faa-
liyet denetim görevlileri ve Şube çalı-
şanlarının katılımı ile Şubemiz Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirdik. Toplantıda, 
temsilcilik etki alanlarında yaşanan so-
runlar, çözüm önerileri ve Şubemiz ça-
lışmalarının nasıl daha sağlıklı bir şekil-
de yürütülebileceği tartışıldı.

Etkinlikler

• Mekânsal Bilişim İnisiyatifi ile birlik-
te düzenlediğimiz etkinlikler serisine 6 
Mart 2019 tarihinde TMMOB Mimarlar 
Odası Büyükkent Şubesinde “BIM Eko-
sistemi ve Mekânsal Zekâ” etkinliği ile 
devam ettik. Etkinlik kapsamında BIM 
kavramı; BIM öncesi, BIM sonrası ve 
BIM ötesi gibi farklı düzeylerde ele alın-
dı. BIM öncesi ve BIM sonrası kısmında 
özellikle BIM ve GIS entegrasyonunun 
hangi aşamalarda ve nasıl kullanılabi-

leceği, “Akıllı Şehir” yaklaşımının BIM 
projeleriyle nasıl ilişkilendirileceği vb. 
konulara değinilen etkinlikte Prota Mü-
hendislik’ten BIM Koordinatörü Saniye 
Öktem, Proto Bilgisayar’dan İstanbul 
Bölge Direktörü Semih Türkdoğan ile 
Altyapı Ürünleri Yöneticisi Murat Öz-
men; davetli konuşmacı olarak yer aldı. 

• Mesleğimizin uygulama alanlarını 
kapsayan güncel teknolojik gelişmelere 
yönelik Şubemiz tarafından düzenlenen 
etkinlikler çerçevesinde 9 Şubat 2019 ta-
rihinde Şubemizde Harita Mühendisi 
Büşra Mutlu, Akın Akciğer, Tolga Yücel 
ve İnşaat Yüksek Mühendisi Fatih Yön-
dem’in sunduğu “Harita Mühendisliği 
ve BIM-İstanbul Havalimanı Uygula-
ması” konulu etkinliği gerçekleştirdik. 

• TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu olarak 19 Ocak 2018 tarihinde 
kentsel dönüşüm bölgesi Üsküdar-Ki-
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• Şube Danışma Kurulumuzun ikinci-
sini 26 Ocak 2019 tarihinde Şube Top-
lantı Salonumuzda gerçekleştirdik. 
Geçen dönem Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, il, ilçe ve iş yeri temsilcilerimiz, 
Şube komisyon ve çalışma gurubu 
üyelerimizin katılımına açık olan Şube 
Danışma Kurulumuzda Şubemizin 
25. Dönem çalışmaları hakkında bilgi 
verdikten sonra önümüzdeki dönem 
için yapılması planlanan çalışmaları ve 
önerileri paylaştık. 
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Etkinliğimizde; 1858 yılında 

çıkartılan Arazi Kanunnâmesi, 

Osmanlı Devleti`nde toprak 

sistemini yeniden düzenleyen 

ve özel mülkiyetin oluşmasına 

zemin hazırlayan düzenlemeler, 

ilk kadastro sisteminin kurulması 

gibi konular işlendi.
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Demir “Fotogrametri ve Uzaktan Algı-
lama” konulu sunumunu, Cumhuriyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi meslektaşı-
mız Doç. Dr. Tarık TÜRK ise “İnsansız 
Hava Aracı (İHA) Sistemleri” konulu 
sunumunu katılımcılar ile paylaştı.

Etkinliğin ikinci gününde Arkeoloji Bö-
lümünün başkanlığını yürüttüğü Ma-
nisa Akhisar’da bulunan “Thyateira” 
kazı alanında teorik bilgileri verilen 
yöntemlerden İHA ve LİDAR yoluyla 
arkeolojik alanda veri toplanması sağ-
landı. İHA ile harita yapımı için katı-
lımcılara “Atay Mühendislik” firması 
yetkilileri Hürcan Atay ve Rabia Uçar 
bilgilendirmeler yaptı ve kazı alanında 
İHA ile uçuş yapılarak veriler elde edil-
di. LİDAR yöntemi uygulaması ise Ha-
rita Müh. Hasan Bora Yavuz tarafından 
gerçekleştirildi ve katılımcılara cihazın 
çalışma ve tarama mantığı anlatıldıktan 
sonra nokta bulutu oluşturmak üzere 
sahada veri toplandı.

24 Ekim 2018 tarihinde Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre 
Merkezi’nde yapılan sabah oturumun-
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HKMO İzmir Şubesi

Arkeoloji disiplini başta olmak 
üzere harita ve geoinformasyon 
teknolojilerini kullanan tüm 

paydaşların ülkemiz ve dünyadaki kül-
türel varlıkları koruması ve yaşatması, 
tarihi anlaması bağlamında kurgulanan 
bilgi günleri etkinliğimizin ilk gününde 
Şube Başkanımız Özhan Kaynarca ile 
Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. En-
gin Akdeniz açılış konuşmalarını ger-
çekleştirdi ve katılımcılara etkinliğin 
düzenlenme amacı ve içeriğine ilişkin 
bilgiler vererek tüm katılımcılar açısın-
dan verimli bir etkinlik olması temenni-
lerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından teknik 
sunumlara geçildi.  Yıldız Teknik Üni-
versitesi Öğretim Üyesi meslektaşımız 
Öğr. Gör. Dr. Taylan Öcalan “Jeodezik 
Altyapı ve Ölçme Sensörleri” başlıklı 
sunumunu, Gebze Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi meslektaşımız Prof. Dr. 
Arif Çağdaş Aydınoğlu “Coğrafi Bilgi 
Teknolojileri ve Yeni Nesil Uygulama-
ları” sunumunu, Eskişehir Teknik Üni-
versitesi Öğretim Üyesi meslektaşımız 
Doç. Dr. Uğur Avdan “Lazer Tarama 
Teknolojisi (LİDAR)” konulu sunumu-
nu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üye-
si meslektaşımız Dr. Öğr. Üyesi Nusret 
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Arkeolojik Çalışmalarda
Harita ve Jeoinformasyon Teknolojilerinin Kullanımı

Çalıştay Yoğun İlgi Gördü

Şubemiz ile Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

tarafından ortak olarak düzenlenen harita ve geoinformasyon 

teknolojilerinin arkeolojideki kullanım alanlarının öğrencilere ve 

farklı disiplinlerden katılımcılara tanıtılmasını amaçlayan teorik 

ve uygulamalı olarak yapılan üç günlük Bilgi Günleri Etkinliği           

22-24 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

da ise kazı alanında farklı yöntemler ile 
elde edilen veriler firma yetkililerince 
değerlendirildi ve katılımcılara üretilen 
sonuç datası üzerinden bilgi verildi. De-
ğerlendirmenin ardından etkinliğimize 
katkı koyan meslektaşlarımız ve diğer 
katılımcılara anı sertifikası dağıtımı ya-
pıldı.

Milas Belediyesi ile                                                        
Mesleki Protokol İmzalandı

Milas Belediyesi ile TMMOB bağlı 
Mesleki Oda Temsilcileri ile Mesleki 
Protokol imzalandı. Sağlıklı kentleş-
me, nitelikli yapılaşma, kültürel, tari-
hi, doğal çevre değerlerinin korunarak 
geliştirilmesi ve halka daha nitelikli 
teknik hizmet sunulabilmesi için ortak 
mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş 
birliği protokolü; Milas Belediye Baş-
kanı Muhammet Tokat ve TMMOB 
Oda Temsilcileri ile başkanlık makam 
odasında imzalandı. Milas Belediye-
si ile TMMOB bağlı Mimarlar Odası, 
Harita Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühen-
disleri Odası Milas temsilcileri arasın-

da imzalanan protokol gereği sağlıklı 
kentleşme, nitelikli yapılaşma ve daha 
nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi 
hedefleniyor. İmzalanan protokolün 
Milas`a hayırlı olmasını dileyen Milas 
Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

“Öykü Arin`e ve Tüm Lösemili Çocuk-
lara Umut Ol” kampanyası İzmir`den 
başlayarak tüm Türkiye`de çığ gibi bü-
yürken bizler de Şube olarak Kızılay 
Kan Merkezi`ne giderek kan verdik ve 
donör olmak için başvuruda bulunduk. 
Toplumcu mühendisler olarak inanıyo-
ruz ki ‘dayanışma’ yaşatır ve yine inanı-
yoruz ki biz bu sefer de çok büyük bir 
dayanışma Öykü’sü yazacağız ve Öykü 
Arin başta olmak üzere birçok lösemi 
hastası çocuk için ilik bulunmasını sağ-
layacağız. Buna vesile olan Öykü de bu 

Günümüzde Manisa Akhisar’da 
bulunan “Thyateira” kenti bir 

zamanlar böyle görünüyormuş.  

Sağladığı kolaylıklar 
ve teknik imkanlar 
nedeni ile arkeolojik 
çalışmalarda harita 
ve jeoinformasyon 
teknolojilerinin 
kullanımı hızla artıyor.

Etkinliğin ilk gününde teorik 

bilgilere yer verilirken, ikinci 

gününde “Thyateira” kazı 

alanında İHA ve LİDAR 

yoluyla arkeolojik alanda veri 

toplanması sağlandı.

102102
Harita BülteniHarita Bülteni 105104



tığımız ve öğrencilerimizin taleplerini 
topladığımız toplantının ardından in-
sansız hava aracı uçuşu gerçekleştirildi 
ve buna dair bir seminer verildi. 

Etkinlikler

• Şubemizde gerçekleştirilen Yılbaşı 
Resepsiyonunda meslektaşlarımızla 
bir araya geldik. Praksis Grubu’ndan 
Serdar Türkmen`in ve Yönetim Kurulu 
üyemiz İrem Erten`in gerçekleştirdiği 
‘Şair Şarkıları` adlı müzik dinletisinin 
ardından kesilen yeni yıl pastası ile 
2019`a ‘Merhaba’ dedik.

• Kadın Komisyonumuz tarafından 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ka-
dın meslektaşlarımızla bir araya geldik. 
Etkinlikte, Baro Kadın Hakları Merke-
zinde çalışan Avukat Cansu Aktaş ile 
meslektaşlarımız “Haklarımız” temalı 
bir söyleşi gerçekleştirdi.

• Mesleğimizin çınarlarından Dursun 
Çelik abimizin hoş sohbetiyle mesleğe, 
hayata ve Türkiye`nin siyasi, sosyal, 
ekonomik gündemine dair bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Harita Bülteni

güzel hikâyeyi kendi kuşağına gururla 
anlatacak. Herkesi bu basit işlemi yap-
maya ve bu “Dayanışma Öyküsü”nün 
parçası olmaya davet ediyoruz.

Eğitimler

• Eğitim Komisyonumuzun hazırlamış 
olduğu eğitim takvimimiz kapsamında 
Şubemizde ‘Phyton Yazılımı’, ‘Afet ve 
Acil Durumlarda İlk Yardımın Önemi’, 
‘Global Mapper Eğitimi`, ‘Gnss Ölçü-
lerinin Değerlendirilmesi’ ve ‘Pix4D 
Mapper Eğitimi’   eğitimlerini düzen-
ledik.

• Şubemizde 26-27 Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirilen ve İHA-0 Sertifikası 
verilen eğitimimizden sonra 2-3 Şubat 

tarihlerinde düzenlenen İHA-1 eğitimi-
mizi de tamamladık.

• Aydın Temsilciliğimizde üyelerimize 
yönelik Drone GPS, Pix4D tanıtımı ve 
eğitimi düzenledik.

• Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
eğitimcilerinden Doç. Dr. Burcu Dön-
mez ve meslektaşımız Halil Toprak ta-
rafından verilen Bilirkişilik Temel Eği-
timleri 13-14 Ekim ve 20-21 Ekim 2018 
tarihlerinde yapıldı.

Ziyaretler

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve 
CBS Dairesi Başkanlığına bağlı Adres 
Numaralama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüklerini ziyaret ettik.

• Karabağlar Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Mimar Alev Ağrı’yı ziyaret ederek 
Karabağlar ilçemizde yapılan kentsel 
dönüşüm projeleri çalışmaları üstüne 
görüşmeler yaptık. Ayrıca toplantıdan 
sonra Karabağlar Belediyesinde çalışan 
üyelerimizi ziyaret ederek fikir alışve-
rişlerinde bulunduk.

• Uşak Temsilciliği olarak yeni atanan 
Uşak Kadastro Müdürü meslektaşımız 
Hanifi Sitemoğlu`nu ziyaret ettik ve 
yeni görevinde başarılar diledik.

• Denizli Acıpayam İlçe Kadastro Biri-
mindeki üyelerimiz Kürşad Oral ve Meh-
met Çetin ile serbest çalışan üyelerimiz 
Ersan Bozanoğlu, Hasan Abalı, Nihat 
Yılmaz ve Emine Doğan`ı ziyaret ettik. 
Ayrıca Serinhisar ve Acıpayam ilçelerin-
de yeni ofis açan üyelerimiz Hasan Basri 
Baldede ve Gökhan Bal`ı ziyaret ederek 
yeni çalışma yaşamlarında başarılar dile-
dik ve Yönetim Kurulu olarak hazırladı-
ğımız hediyeleri takdim ettik.

• Yeni atanan Manisa Kadastro Müdü-
rümüz Mustafa Aktürk’ü makamında 
ziyaret ettik. Yapılan ziyarette Oda ça-
lışmalarımız ve Manisa`daki meslektaş-
larımız hakkında görüşmeler yaparak 
meslektaşımıza yeni görevinde başarı 
dileklerimizi ilettik.

• Şubemiz eski başkanlarından Mu-
hittin Selvitopu, Şubemize gelerek 16. 
Dönem Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 
Ziyarette Oda faaliyetlerimize yönelik 
fikir alışverişinde bulunduk.

• Denizli Temsilciliği olarak göreve 
yeni gelen Kadastro İl Müdürümüz Ali 
Çelik`i, Denizli Bölge Müdürlüğünden 
Kadastro Şube Müdürü Ali Rıza Ay-
duran`ı, Bölge Müdürlüğünde çalışan 
meslektaşlarımız Mesut İlbay ve Ha-
kan Saymaz`ı, Merkezefendi Belediyesi 
İmar Müdürü meslektaşımız İbrahim 
Turgut ile Pamukkale Belediyesi İmar 
Müdürü Ayhan Hekim`i ziyaret ettik.

• İzmir Kadastro İl Müdürümüz İbra-
him Turan’ı göreve başlaması vesilesiy-
le ziyaret ettik ve meslektaşımıza yeni 
görevinde başarı dileklerimizi ilettik.

Toplantılar

• Manisa, Aydın ve Didim’de üyeleri-
mizle bir araya gelerek mesleki uygu-
lamalar ve faaliyet bölgeleri hakkında 
toplantı yaptık.

• Temsilcilik ziyaretlerimiz kapsamın-
da Milas`ta ve Kuşadası`nda üyeleri-
mizle bir araya gelerek yerel mesleki 
sorunlara dair toplantı gerçekleştirdik.

• İzmir Şube 16. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısını 28 Aralık 2018 ta-

rihinde Danışma Kurulu üyeleri, İl-İl-
çe Temsilci/Temsilci Yardımcıları, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştirdik. Şube Başka-
nımız Özhan Kaynarca’nın açılış ko-
nuşmasının ardından Yönetim Kurulu 
üyemiz Betül Çölbay, 16. Dönem Yöne-
tim Kurulunun 1 yıllık çalışmaları, Yaz 
Eğitim Kampımız ve Şube komisyonla-
rımızın çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. 2019`un çalışma takvimini; Danışma 
Kuruluna katılan üyelerimizin görüş, 
eleştiri ve önerilerine sunduk. Ayrıca 
etkinlik alanındaki temsilciliklerin so-
runları ve çözüm önerileri konusunda 
karşılıklı olarak görüşmeler yaptık.

Seminerler

• Şubemizde, ‘Yol Haritamızı Çiziyo-
ruz` sloganıyla genç meslektaşlarımıza 
ve öğrencilerimize yönelik kariyer yö-
netimi, özgeçmiş hazırlama ve mülakat 
teknikleri gibi konuların işlendiği bir 
seminer gerçekleştirdik.

• Yeni açılan Uşak Üniversitesi Harita 
Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz-
le 14 Kasım 2018 tarihinde bir araya 
geldik. Odaya dair bilgilendirme yap-

35şubelerimizden  /  izmir

Eğitim Komisyonumuzun 
hazırlamış olduğu takvimimiz 
kapsamında ‘Phyton Yazılımı’, 

‘Afet ve Acil Durumlarda İlk 
Yardımın Önemi’, ‘Global 

Mapper Eğitimi`, ‘Gnss 
Ölçülerinin Değerlendirilmesi’ 

ve ‘Pix4D Mapper’   eğitimlerini 
düzenledik.
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tılımlarından dolayı Şanlıurfa İl Tem-
silciliğine, Harran Üniversitesi Harita 
Mühendisliği hocalarımıza ve öğrenci-
lerimize teşekkür ederiz. 

Ziyaretler

• Şırnak Kadastro Müdürü Veysi Dur-
maz`ı ve Kadastro Müdürlüğündeki 
meslektaşlarımızı ziyaret ettik.

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

• Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğüne ata-
nan meslektaşımız Sayın Erkan Avcı`yı 
makamında ziyaret ederek, Diyarbakır 
Şube ve Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak 
yeni görevinde başarılar diledik.

ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğünden 
Burhan Göksu, Adana Kadastro Müdü-
rü Mustafa Şen, Seyhan Tapu Müdürü 
Ayhan Turgut, Çukurova Tapu Müdü-
rü Nurettin Dağ, Yüreğir Tapu Müdürü 
Veysel Şaşmaz, Sarıçam Tapu Müdürü 
Musa Oktay ile Şube Yönetim Kurulu-
muzla beraber Şube Başkanımız Cem 
Küçükekmekçi, Şube Sekreterimiz İlyas 
Küçüktopana ve Şube Saymanız Cavit 
Ant; kadastral sorunlar, mesleğimizde-
ki yeniliklerin kurumlara yansıması ve 
mesleğimize yönelik çıkarılan genelge-
ler üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundu. 

Eğitimler

• 02-03 Kasım 2018 hizmet binamızda - 
09-10 Kasım 2018 tarihlerinde de Mersin 
İl Temsilciliğimizde ArcGIS Eğitimi ger-
çekleştirdik.

• 02-03-04-05 Kasım 2018 tarihleri ara-
sında Mersin İl Temsilciliğimizde Bilir-
kişilik Eğitimi düzenledik.

Güncellenen BÖHHBÜY Eğitimi

Şubemiz Eğitim Komisyonu tarafından 
2 Mart 2019 tarihinde “Güncellenen Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği Eğitimi” düzenlen-
di. Katkılarından dolayı İstanbul Tek-
nik Üniversitesinden Prof. Dr. Rahmi 
Nurhan Çelik’e ve Doç. Dr. M. Tevfik 
Özlüdemir’e teşekkür ederiz.

Toplantılar

• Mesleki denetim, birim fiyatlar ve 
2019 yılı I. yarıyıl yöresel katsayılar ko-
nularına ilişkin toplantı gerçekleştirdik 
ve Serbest Harita ve Kadastro Mühen-
dislik Müşavirlik Büroları ile mesleki 
denetim, yöresel katsayılar, birim fiyat-
lar ve mesleki sorunları görüşmek için 
bir araya geldik.

• 14 Ekim 2018 tarihinde Harran Üni-
versitesi Harita Mühendisliği öğren-
cileriyle bir araya geldik. Bu güzel 
etkinliğin organizasyonu için Harran 
Üniversitesi öğrenci temsilciliğine, ka-

Harita Bülteni şubelerimizden  /  adana, diyarbakır

İskenderun İlçe Temsilcilik                       
Büromuzun Açılışı Yapıldı

Şube etkinlik alanımızda bulunan İs-
kenderun ilçemizde, üyelerimize daha 
iyi hizmet verebilmek için Temsilci-
lik hizmet binası kiralandı. Açılışı; 
19.01.2019 tarihinde Arsuz Belediye 
Başkanı Sayın Nazım Culha, İskende-
run Belediye Başkanı Sayın Seyfi Dingil, 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, HKMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, İskenderun İlçe Tem-
silcimiz Mithat Barutçu, HKMO Adana 
Şube Gençlik Komisyonu üyeleri, kamu 
ve özel sektör çalışanı meslektaşlarımı-
zın katılımları ile gerçekleştirdik. 

TKGM Md. Yrd. Sinan Bayçelebi 
ile Kadastral Sorunlar Konuşuldu

Adana`ya ziyarete gelen Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğünden Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Sinan 
Bayçelebi, Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Yücel Serdar, Destek Hizmet-
leri Şubesinden Taner Bey, Hatay Tapu 

Yeni Şube Binamız Açıldı

03.11.2018 tarihinde Şubemizin yeni 
hizmet binasının açılışını gerçekleş-
tirdik. Açılışa katılan HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, 
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Asiye 
Ülkü Karaalioğlu`na, TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu üyesi Ali Fahri Özten`e, 
TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri ve 
şube başkanlarına, Tapu ve Kadastro 7. 
Bölge Müdürü Murat Çalık`a, Diyarba-
kır Kadastro Müdürü Namık Türk`e, il 
temsilcilerimize ve tüm üyelerimize te-
şekkür ederiz.

Şanlıurfa İl Temsilcilik Binası Açıldı

Genel Merkez Yönetim Kurulunun 
da katılımıyla Şanlıurfa İl Temsilcili-
ğimizin açılışına katıldık. Şanlıurfa İl 
Temsilciliğimize ve üyelerimize katı-
lımlarından, çalışmalarından ve emek-
lerinden ötürü teşekkür ederiz.

HKMO Adana Şubesi HKMO Diyarbakır Şubesi

• 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Şube 
hizmet binamızda Microstation Eğitimi 
düzenledik. 

Ziyaretler

• Yönetim Kurulu üyesi, Meclis üyesi 
ve Mimarlar-Mühendisler-Yapı Dene-
tim Firmaları Meslek Komitesi üyele-
rinden oluşan Gaziantep Ticaret Odası 
Heyeti; 05.02.2019 tarihinde Gaziantep 
İl Temsilciliğimizi ziyaret etti. Mesleği-
mizle ilgili genel konular, özel sektörün 
sorunları ve birlikte yürütülebilecek ça-
lışmalar hakkında karşılıklı bilgi ve fikir 
alışverişinde bulunduk. 

• Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. 
Bölge Müdürlüğü görevine atanan Sa-
yın İnan Ayyıldız`ı 11.02.2019 tarihinde 
makamında ziyaret ederek yeni göre-
vinde başarı dileklerimizi ilettik.
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kinlikte Şubemiz Öğrenci Temsilcileri, 
mesleğimizi ve Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odasını tanıtan sunum yaptı.

1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

30 Ocak 2019 tarihinde Şube Danışma 
Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplan-
tıya Şube asil/yedek Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, temsilcilerimiz ve delegele-
rimiz katıldı. Toplantıda; mesleki dene-
tim uygulamaları, sözleşmeler, ihaleli 
işler, şirket/büro açılışı ve tescil işlemle-
ri ile ilgili konular ve sorunlar karşılıklı 
konuşuldu ve ilgili birtakım kararlar 
alındı. 

Meslekte 30. Yıl Plaket Töreni

Şubemizce düzenlenen “Meslekte 30. 
Yıl Hizmet Plaketleri” töreni; meslek-
taşlarımız ve diğer davetlilerin katı-
lımlarıyla 21 Aralık`ta düzenlendi. Et-
kinliğe; Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Birol Elevli, Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Bektaş, 
öğretim üyeleri, meslektaşlarımız ve 
HKMO Samsun Şube Öğrenci temsilci-
leri katılarak töreni onurlandırdılar.

Ziyaretler

• Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdür-
lüğü görevine atanan meslektaşımız 
Sayın Faruk Dönmez`i makamında zi-
yaret ettik ve yeni görevinde başarı di-
leklerinde bulunduk.

• Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdür-
lüğünde Şube Müdürlüğü görevine 
atanan üyemiz Şaduman Malkoç`u ma-
kamında ziyaret ettik ve yeni görevinde 
başarı dileklerinde bulunduk.

Etkinlikler

• 06 Mart 2018 tarihinde tüm kadın 
üyelerimize yönelik “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” kapsamında mesleki 
sorunların tartışıldığı, bilgi alışverişinin 
sağlandığı, kadın dayanışmasını amaç-
layan bir yemekli toplantı düzenledik.

• 03 Kasım 2018 tarihinde OMÜ Harita 
Mühendisliği Bölümüne bu kayıt yap-
tıran birinci sınıf öğrencilerine, Şube 
öğrenci temsilcilerimizin katkılarıyla 
“Tanışma ve Hoş Geldiniz” kahvaltısı 
düzenlendi. Etkinlikte meslektaş hoca-
larımız, OMÜ Müh. Fak. Dekan Yrd. 
Doç. Dr. Yasemin Şişman, Harita Müh. 
Bölüm Bşk. Prof. Dr. Sebahattin Bektaş, 
Doç. Dr. Ahmet Faik Sesli ve bölüm 
araştırma görevlileri katılım sağladı. Et-

Harita Bülteni şubelerimizden  /  kocaeli, konya, samsun

GNSS’de Gelişmeler Semineri

2 Aralık 2018 tarihinde HKMO Öğren-
ci Komisyonunun düzenlemiş olduğu 
“GNSS Hakkındaki Teknolojik Geliş-
meler Semineri” Doç. Dr. Arzu Erener 
rehberliğinde Hakan Karagöz ve Utku 
Arslan’ın sunumları ile gerçekleşti. Se-
minerde GNSS hakkındaki teknolojik 
gelişmeler, TUSAGA aktif çalışma man-
tığı, insansız hava araçları ve yeni tek-
nolojiler konularında sunumlar yapıldı. 

Ziyaretler 

• Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yar-
dımcılığına atanan Prof. Dr. Arif Çağ-
daş Aydınoğlu’nu ziyaret ettik ve ken-
disine yeni görevinde başarılar diledik.

• Derince Belediye Başkanı meslektaşı-
mız Ali Haydar Bulut’u ziyaret ederek 
sektöre ait konularda fikir alışverişinde 
bulunduk. Ayrıca ziyaretimiz ile De-
rince Belediyesi tarafından yapılmış ve 
devam etmekte olan projeleri yerinde 
gördük. 

• Sakarya Kadastro Müdürü Sayın 
Ömer Ay’ı ve Sakarya Kadastro Müdür-
lüğünde görev yapan meslektaşlarımızı 
ziyaret ederek mesleki sorunlarımız ile 
ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 

Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Şube-
mizce kutlandı. Düzenlenen etkinliği-
mize çok sayıda kadın üyemiz katıldı, 
etkinlik sonrası günün hatırası olarak 
üyelerimize birer hediye takdim edildi.

Ziyaretler

• 08 Mart 2019 tarihinde Fatih Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret 
ettik. Ziyaretimiz esnasında bölüm öğ-
rencilerine mesleğimiz hakkında bilgi-
lendirmeler yaptık.

• NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür-
lüğüne atanan üyemiz Prof. Dr. Süley-
man Savaş Durduran’ı ziyaret ettik. 

• Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü görevine atanan Hülya Şevik’i ma-
kamında ziyaret ettik.

• Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü-
ne atanan üyemiz Mustafa Akkul’u ma-
kamında ziyaret ettik.

• 15 Ekim 2018 tarihinde Konya Ka-
dastro Müdürü Sayın Fatih Demir, Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

• 23 Ekim 2018 tarihinde Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörlük görevine atanan 

Sayın Prof. Dr. Babür Özçelik’i maka-
mında ziyaret ettik.

Toplantılar

• Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay tarafından Konya 
TMMOB Şube Başkanları ile toplantı 
düzenlendi. Toplantıda Sayın Altay; 
bugüne kadar her zaman birlikte yöne-
tim anlayışını ilke edindiklerini, STK’la-
rın kendileri için en büyük paydaşları 
olduğunu, Konya’yı ortak akıl ile gele-
ceğe hazırlamak için çalışmalara birlik-
te devam edilmesi gerektiğini belirtti ve 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

• Meram Belediye Başkanı üyemiz Fat-
ma Toru, Konya ilinde bulunan TM-
MOB Oda yönetimlerini davet ederek 
belediye etkinlikleri ve bir sonraki dö-
nemde yapılması planlanan belediye 
çalışmaları hakkında verdi. 

Eğitimler

Konya Teknik Üniversitesi Harita Mü-
hendisliğinde eğitim faaliyetlerini sür-
düren öğrencilerimiz için 20-21 Ekim 
2018 ve 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde 
Genel Merkez Eğitim Komisyonunca 
Bentley Microstation V8İ Yazılım Eğiti-
mi verildi. Eğitmenimiz İsmail Sayar’a 
ve Mahmut Güney’e teşekkür ederiz.

HKMO Kocaeli Bölge Temsilciliği HKMO Konya Şubesi HKMO Samsun Şubesi

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı meslektaşımız 
Zafer Poyraz’ı ve Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanı meslektaşımız Mustafa Deve-
renli’yi ziyaret ettik.

• GTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Prof. 
Dr. Halis Saka’yı ziyaret ettik.

• Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi Bölge Müdür Yardımcısı mes-
lektaşımız Ramazan Şahin`i ziyaret ettik.

• Kandıra Temsilciliği görevini devra-
lan meslektaşımız Ceyhun Güzel, Kan-
dıra Kadastro Müdürlüğünde görev 
yapan Fatih Balcıoğlu ve Kandıra Bele-
diyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin 
Düzgün’ü makamlarında ziyaret ettik.

Toplantılar

• Sakarya’da bulunan meslektaşlarımız 
ile bir araya gelerek mesleki anlamda 
Sakarya’da yaşanan sorunları, çözüm 
önerilerini ve meslektaşlarımızın Oda-
mızdan beklentilerini konuştuk. 

• 18 Aralık 2018 tarihinde Yönetim Ku-
rulu toplantımızı Sakarya Temsilcimiz 
İrem Serdaroğlu’nun ofisinde gerçek-
leştirdik.
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1366 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin Çeneli`nin annesi 24.03.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.

6940 sicil numaralı üyemiz Utku Tekin`in babası 24.03.2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.

415 sicil numaralı üyemiz Mehmet Salih Günal`ın kardeşi 21.03.2019 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.

1745 sicil numaralı üyemiz Süleyman Ortaş’ın annesi 14.02.2019 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir.

2803 sicil numaralı üyemiz Gökalp Çubukçu`nun babası 07.02.2019 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir.

1884 sicil numaralı üyemiz Ali Sicim’in annesi 30.12.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

1061 sicil numaralı üyemiz İlhan Durukan, 28.12.2018 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir. 

8944 sicil numaralı üyemiz Halim Yalçın Ağba`nın annesi 24.12.2018 ta-
rihinde yaşamını yitirmiştir.

6450 sicil numaralı üyemiz Erkut Korkut`un babası 07.12.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3860 Sicil Numaralı üyemiz Hacı Demir`in annesi 25.11.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

4699 sicil numaralı üyemiz Yaşar Bulut, 28.10.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

9838 sicil numaralı üyemiz Ferihan Özfidan`ın babası 24.10.2018 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

358 sicil numaralı üyemiz Ahmet Yiğit, 28.11.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

8522 sicil numaralı üyemiz Enver Binici, 08.11.2018 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. 

1133 sicil numaralı üyemiz Hayri Tok, 07.11.2018 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. 

3812 sicil numaralı üyemiz 11-12 Dönem Şube Başkanı Recep Vadı’nın 
annesi 19.10.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

2491 sicil numaralı üyemiz Ali Erbaş’ın eşi yaşamını yitirmiştir. 

17738 sicil numaralı üyemiz Mehmet Mutlu, 12.11.2018 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 

208 sicil numaralı üyemiz Mahmut Aydemir, 10.11.2018 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 

5679 sicil numaralı üyemiz ve İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Göksel`in annesi Ayten Denizyaranlı, 
yaşamını yitirmiştir. 

842 sicil numaralı üyemiz Tümgeneral Cevat Ülkekul, yaşamını yitirmiştir. 

2408 sicil numaralı üyemiz Aydın Zayim`in babası Veli Zayim, 
19.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

6061 sicil numaralı üyemiz Mehmet Yıldırım’ın annesi Muhabbet Yıldı-
rım, 18.03.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

5909 sicil numaralı üyemiz Hasan Balcan`ın annesi Havva Balcan, yaşa-
mını yitirmiştir. 

644 sicil numaralı üyemiz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Zübeyde Alkış, yaşamını yitir-
miştir. 

2344 sicil numaralı üyemiz Hızır İlyas Şehirli‘nin annesi  Mahmure Şe-
hirli, yaşamını yitirmiştir. 

3648 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul Özyıldız`ın babası Cihan Özyıldız, 
yaşamını yitirmiştir. 

2408 sicil numaralı üyemiz Aydın Zayim`in annesi Habibe Zayim, ya-
şamını yitirmiştir. 

2573 sicil numaralı üyemiz Feyyaz Kaynak’ın babası Cengiz Kaynak, 
yaşamını yitirmiştir. 

2273 sicil numaralı üyemiz Ahmet Selçuk`un ve 4492 sicil numaralı 
üyemiz Taner Selçuk`un annesi Nuriye Selçuk yaşamını yitirmiştir. 

10675 sicil numaralı üyemiz Fikret Moral`in babası Emin Moral, yaşa-
mını yitirmiştir.

5904 sicil numaralı üyemiz Yılmaz Kuşkaya, yaşamını yitirmiştir. 

775 sicil numaralı üyemiz İdris Diren`in annesi ve 6307 sicil numaralı 
üyemiz Fırat Diren`in babaannesi Fatma Diren, yaşamını yitirmiştir. 

1244 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Mithat Derya Maktav`ın annesi 
Nurus Sema Maktav, yaşamını yitirmiştir. 

6099 sicil numaralı üyemiz Ahmet Murat Başar`ın annesi Şükran Başar, 
10.12.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

6450 sicil numaralı üyemiz Erkut Korkut`un babası Refet Korkut, yaşa-
mını yitirmiştir. 

2907 sicil numaralı üyemiz Nurcan Aksu`nun ve 10220 sicil numaralı 
üyemiz Oktay Aksu`nun annesi Altun Aksu, yaşamını yitirmiştir. 

10176 sicil numaralı üyemiz Hasan Karacaoğlu`nun abisi Hüseyin Kara-
caoğlu, yaşamını yitirmiştir. 

3099 sicil numaralı üyemiz Erdoğan Savut, 25.11.2018 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir. 

1433 sicil numaralı üyemiz Ahmet Hilmi Türker`in babası Mustafa Tür-
ker, 23.11.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

1126 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Fatma Gönül Toz’un annesi Hayri-
ye Toz, 25.10.2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

4713 sicil numaralı üyemiz Leyla Poyraz`ın annesi Fatma Hanım, yaşa-
mını yitirmiştir. 

2163 sicil numaralı üyemiz Dilaver Kömürcü`nün oğlu Barış Kömürcü, 
yaşamını yitirmiştir. 

2797 sicil numaralı üyemiz Önder Aydın`ın babası Şükrü Aydın, yaşa-
mını yitirmiştir. 

2506 sicil numaralı üyemiz Erdoğan Kesikbaş, 24.09.2018 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. 

1363 sicil numaralı üyemiz Muzaffer Şahal, 11.03.2019 tarihinde yaşa-
mını yitirmiştir. 

5623 sicil numaralı üyemiz Zülküf Arslan’ın annesi 30.01.2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3039 sicil numaralı üyemiz Adil Tok‘un annesi 23.12.2018 tarihinde  ya-
şamını yitirmiştir. 

15412 sicil numaralı üyemiz Suhacan Özgültekin’in babası 13.12.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

2728 sicil numaralı üyemiz Kâmil Sami Durkaya’nın annesi 31.10.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

4834 sicil numaralı üyemiz Yasemin Şişman‘ın kardeşi 30.06.2018 tari-
hinde  yaşamını yitirmiştir. 

6721 sicil numaralı üyemiz Birol Aksoy’un babası 23.04.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

6093 sicil numaralı üyemiz Ahmet Atila Öztaş’ın babası 13.04.2018 tari-

hinde yaşamını yitirmiştir. 

2391 sicil numaralı üyemiz Abdullah Levent Yentür’ün annesi 01.04.2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

10037 sicil numaralı üyemiz İlker Temür’ün annesi 24.03.2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. 

3131 sicil numaralı üyemiz Emin Kalyoncu’nun annesi 06.02.2018 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

690 sicil numaralı üyemiz Şükrü Kaya Temelli’nin abisi 20.01.2018 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 

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

Harita Bülteni üyelerimizden

Aramızdan Ayrılanlar

NOT: Burada yayınlanan bilgiler 15 Ekim 2018 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında olan ve Odamıza bildirilen 
gelişmelerden derlenmiştir. Bu tarihten sonraki gelişmeler önümüzdeki sayıda yer alacaktır.

12523 sicil numaralı üyemiz Servet Ata ve Çilem Ata çiftinin 29.12.2018 
tarihinde “Oğuzhan” adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. 

14156 sicil numaralı üyemiz Melih Karaaslan ve Pelin Arzu Karaaslan 
çiftinin 10.10.2018 tarihinde “Metin Kayra” adını verdikleri bir erkek ço-
cuğu olmuştur. 

13452 sicil numaralı üyemiz Bünyamin Arslanyürek ve Edanur Arslan-
yürek çiftinin 28.09.2018 tarihinde “Kerem” adını verdikleri bir erkek ço-
cuğu olmuştur.

10447 sicil numaralı üyemiz Özgür Dönmez ile Derya Dönmez çiftinin 
24.02.2019 tarihinde “Nehir” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur.  

6310 sicil numaralı üyemiz Birkan İş ve Nejla İş çiftinin 09.01.2019 tari-
hinde “Elvan Nejla” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur.  

7417 sicil numaralı üyemiz Nusret Demir ve Saliha Demir çiftinin 
23.11.2018 tarihinde “Umay” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur. 

8109 sicil numaralı üyemiz Muhammed Sufi Berber ve Hülya Berber çif-
tinin 11.11.2018 tarihinde “Serra” adını verdikleri bir kız çocuğu olmuştur.

12264 sicil numaralı üyemiz Elif Demir’in “Yiğit Ege” adını verdiği bir 
erkek çocuğu olmuştur. 

7799 sicil numaralı üyemiz Barış Yılmaz’ın 23.01.2019 tarihinde “Mev-
sim” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

15155 sicil numaralı üyemiz Talat Coşkun Celayir’in 04.08.2018 tarihin-
de “Seçkin Arden” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

11921 sicil numaralı üyemiz Tuncay Uçar’ın 09.08.2018 tarihinde “Eda” 
adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

14848 sicil numaralı üyemiz Uğur Yıldız’ın 01.10.2018 tarihinde “Yusuf 
Tugay” adını verdiği bir çocuğu olmuştur. 

12697 sicil numaralı üyemiz ve Edirne İl Temsilcimiz Egemen Kurtdere 
ve İmren Kurtdere çiftinin 27.11.2018 tarihinde “Acar” adını verdikleri bir 
erkek çocuğu olmuştur. 

14732 sicil numaralı üyemiz Fazlı Kantar ve Gözde Kantar çiftinin 
04.01.2019 tarihinde “Kuzey” adını verdikleri bir çocuğu olmuştur. 

8783 sicil numaralı üyemiz Ömer Tevetoğlu’nun 31.10.2018 tarihinde 
“Mustafa Çınar ve Defne” adını verdiği ikiz çocukları olmuştur. 

11960 sicil numaralı üyemiz Pınar Kaya’nın 06.09.2018 tarihinde “Meh-
met Emin” adını verdiği bir erkek çocuğu olmuştur.

9648 sicil numaralı üyemiz Metin Civil’in 10.09.2018 tarihinde “Alp” 
adını verdiği bir erkek çocuğu olmuştur.

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

Doğumlar

5687 sicil numaralı üyemiz Mustafa Aslan, 14.01.2019 tarihinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığı görevine atanmış-
tır. 

6621 sicil numaralı üyemiz Mahmut Zencirci, 17.10.2018 tarihinde Kilis 
Kadastro Müdürlüğüne Kadastro Müdürü olarak atanmıştır. 

10833 sicil numaralı üyemiz İbrahim Eken, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şube Müdürü görevine atan-
mıştır. 

2437 sicil numaralı üyemiz Atilla Mete, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Arazi 
Toplulaştırma Şube Müdürü görevine atanmıştır. 

9578 sicil numaralı üyemiz Hakan Gedikli, 16.07.2018 tarihinde Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge-
nel Müdür olarak atanmıştır. 

4368 sicil numaralı üyemiz Faruk İpek, 10.09.2018 tarihinde Sinop Ka-
dastro Müdürlüğü görevine atanmıştır. 

Odamız 7. ve 8. Dönem Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma 
ve Planlamadan Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.

26.01.2001 tarihinden itibaren Ümraniye Temsilciliği görevini yürüten 
3693 sicil numaralı üyemiz Bülent Şafak, 15.02.2019 tarihinde Ümraniye 

Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü Planlama ve Harita Şef-
liğinden emekli olmuştur. 

2838 sicil numaralı üyemiz Fatmagül Kılıç Gül, 16.02.2019 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 
Fotogrametri Anabilim Dalından emekli olmuştur. 

3461 sicil numaralı üyemiz İdris Esen, 15.01.2019 tarihinde Çekmeköy 
Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünden emekli olmuştur. 

3797 sicil numaralı üyemiz Serpil Günseren, 16.04.2018 tarihinde Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul Kadastro Müdürlüğü Tuzla Ka-
dastro Biriminden emekli olmuştur. 

3943 sicil numaralı üyemiz Engin Ayhan Kayalı, 15.04.2018 tarihinde 
Kartal Belediye Başkanlığından emekli olmuştur. 

2419 sicil numaralı üyemiz Murat Demirbaş, 15.09.2018 tarihinde Bü-
yükçekmece Belediye Başkanlığından emekli olmuştur. 

1838 Sicil Numaralı Üyemiz Yılmaz Anas, 19.03.2019 tarihinde Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Oku-
lu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı Vekilliği ve Öğretim 
Görevlisi olarak çalıştığı görevinden emekli olmuştur.

Meslektaşlarımıza yeni hayatlarında mutluluklar dileriz.

Atananlar, Emekli Olanlar
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
2019 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

“6235 Sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanunu”

hükümlerine dayanarak,

TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan

"Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları"

maddesi uyarınca her yıl

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan 

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları

Asgari Ücreti 2019 yılı için

brüt 4.500 TL’dir.



fotografHarita Bülteni

Osman Maaşoğlu
Gaziantep
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TMMOB
Coğraf i Bilgi Sistemleri Kongresi 2019
23-25 Ekim  Ankara

twitter.com/cbskongresi

Sosyal Medya Adresleri

facebook.com/cbskongre

instagram.com/cbs_kongresi

linkedin.com/in/cbs-kongresi

Coğra� Bilgi Sistemleri Kongresi 2019

“AKILLI” sehir ”akilli” kirsal


