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PAKSOY E-BULTEN
ÖLÇÜMLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE!

HEPSİ BU SAYIDA
ŞUBAT SAYISI DOLU DOLU GELDİ!

Bir Bilene Sorduk:
TKGM- Harita

YENİ KÖŞEMİZ OLAN BİR BİLENE SORDUK İLE

Dairesi Başkanlığı

ARTIK HEP DUYDUĞUNUZ BİLGİLERİ BİRİNCİ

Ayın Konuğu:

AĞIZDAN ÖĞRENEBİLECEKSİNİZ.

Mustafa YANIK
HiPer SR ile

ŞUBAT AYI KONUĞUMUZ MUSTAFA YANIK İLE
KEYİFLİ SOHBETİMİZİ OKUYABİLİRSİNİZ.
HIPER SR GNSS ALICISI ÖZELLİKLERİNİ
İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Tanışın!
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BİR BİLENE SORDUK:

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE TANIŞALIM!
Bir Bilene Sorduk köşemizde bu sayımızda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Harita Dairesi Başkanlığı'na misafir olduk.

TKGM Harita Dairesi Başkanı
İbrahim

Cankurt,

Üniversitesi

Selçuk

Jeodezi

Fotogrametri

ve

Mühendisliğinde

lisans ve Aksaray Üniversitesi
Harita

Mühendisliği

Dalında

yüksek

tamamlayarak

Harita

Anabilim
lisansını
Yüksek

Mühendisi olmuştur.

İbrahim Bey sizler için kısaca Harita Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarından
bahsediyor; başta taşınmaz mülkiyetine ilişkin çalışmalar olmak üzere, kamunun
mekansal projelerin altlığını oluşturacak şekilde ve yıllık programlar çerçevesinde
büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretimi yapar. Santimetre doğruluklu
konum bilgisini birkaç saniye içerisinde belirlemek amacıyla yaklaşık 15000 adet
kullanıcısı olan TUSAGA-Aktif Sistemini işletir. Dijital Hava Kamerası donanımlı 2
adet uçağı ile harita üretimine ilişkin havadan görüntü alır, Kendi imkanları ve
hizmet satın alımı ile büyük ölçekli sayısal harita üretir, Ortofoto Bilgi Sistemi
üzerinde üretimlerini web servisleri ile paylaşır, Harita üretiminde mükerrerliğin
önlenmesi amacıyla web bazlı Harita Bilgi Bankası’nı yürütür.
Başkanlık olarak Harita/ Geomatik Mühendislerinden beklentilerini dile getiriyor,
“Günümüz ihtiyaçları; Harita Mühendisliğinin yanı sıra gelişen teknolojileri takip
etmeyi, uyum sağlayarak uygulamaya sokabilmeyi, bilişim altyapısı ve yabancı dili
iyi olmayı, yazılım geliştirme beceresi ile coğrafi bilgi sistemleri alanında
uzmanlaşmayı gerektiriyor. ”
Bizi ağırladıkları için Sayın Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt'a teşekkür
ediyoruz.
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BİR BİLENE SORDUK:
ÖMER SALGIN İLE SOHBET & TUSAGA-AKTİF
TKGM Harita Dairesi Başkanlığında Jeodezi Şube Müdürü olarak görev yapmakta
olan Harita Yüksek Mühendisi Ömer SALGIN ile sohbet ettik. Ömer Bey, 1990
yılında ortaokul sonrasında kurumlar sınavını kazanarak Tapu ve Kadastro Meslek
Lisesinde eğitimine başlaması ile mesleğe adım atmış. 1994 yılında Kadastro
Teknisyeni olarak göreve başlamış. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, Harita Mühendisi olarak
görev yapmaya başlamış. Daha sonra Selçuk Üniversitesinde Yüksek Lisans
eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılından itibaren Harita Dairesi Başkanlığı Jeodezi
Biriminde görev yapmaktadır.

Sohbet esnasında bütün koronav rüs tedb rler alınmıştır. Maskeler sadece
fotoğraf çek m ç n çıkarılmıştır.

Ömer Bey’in mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza tavsiyeleri şu şekilde,
“Mesleğimiz sevilerek gönülden yapılacak bir meslektir, bunun için öncelikle
mesleğimizi sevmelerini, işlerini severek yapmalarını öneririm. Teknolojik
alandaki gelişmeler her meslek disiplininde olduğu gibi bizim mesleğimizde de
önemli gelişmelere yol açmaktadır. Uydu bazlı konum belirleme sistemi ile
fotogrametrik harita üretim tekniklerinde yaşanan gelişmeler mesleğimizi ileri
noktalara götürmüştür. Genç meslektaşlarımızın yabancı dilini geliştirmeleri,
mesleğimizde yaşanan bu gelişmeleri takip etmelerinde önemli katkı
sağlayacaktır.”
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Ömer Bey TUSAGA-Aktif Sistemi nedir, kullanıcılara neler sunmaktadır gibi
konulardaki bilgilerini bize aktarıyor; TÜBİTAK destekli Kamu AR-GE projesi
kapsamında yürütülen ve 2009 yılında tamamlanan Türkiye Ulusal Temel GNSS
Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve
Harita Genel Müdürlüğü (HGM) müşterek mülkiyetinde işletilmektedir. TUSAGAAktif Sistemi; ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde tesis
edilmiş 159 adet Sabit GNSS İstasyonu ile TKGM ve HGM’de bulunan Kontrol ve
Analiz Merkezlerinden oluşmaktadır. TUSAGA-Aktif sistemi ile ülkemiz ve KKTC
genelinde, herhangi bir yer ve zamanda, yeterli sayıda GNSS uydusu görülebildiği
ve iletişim imkânlarının mümkün olduğu yerlerde, birkaç saniye içerisinde,
santimetre doğruluğunda, gerçek zamanlı harita ve konum bilgisi elde
edilebilmektedir. Şu an sistemden faydalanan yaklaşık 15.000 adet kullanıcı
bulunmaktadır.
TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında;
kullanıcılara Gerçek zamanlı AğRTK (Real Time Kinematic) ve
Diferential GPS (DGPS) düzeltme
verileri ile TUSAGA-Aktif Sistemi
Sabit GNSS İstasyonlarına ait 1
saniye ve 30 saniye aralıklı RINEX
veriler sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcılara sunulan ürünler
www.tusaga-aktif.gov.tr web adresi üzerinden TUSAGA-Aktif Sistemi Web
Portalı ile kullanıcılara sunulmaktadır.
Bize zaman ayırdıkları ve verdikleri değerli bilgiler için Sayın Ömer Salgın'a,
Sayın Ziya Serhan KARAN'a ve Sayın Caner ÇEVİK'e teşekkür ederiz.
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AYIN KONUĞU:

MUSTAFA YANIK

Şubat ayı konuğumuz Mustafa Yanık. Mustafa Bey, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Fen İşlerinde Harita Mühendisi olarak görev yapıyor. Kendisi Selçuk
Üniversitesinden mezun olmuş. Üniversitedeyken çalışmaya başlayarak sektöre
adım atmış. Sektör kapsamında, kadastro çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri,
fotogrametri alanlarının hepsini denemiş, daha sonra inşaat alanında devam etmiş.
Geomatik/Harita Mühendisliği ile yeni tanışan arkadaşlarımıza tavsiyeleri ise şöyle,
"Üniversite bitmeden mühendis olun. Üniversitede hocaların verebileceği şeyler,
meslek ahlakı ve teorik bilgilerdir. Burada eksik olan en önemli şey pratiktir.
Diplomayı alıyorsunuz, fakat sahaya çıktığında cihaz kurmayı bilmeyen
mühendisler var. Mühendis; koordinasyonu sağlar, çözümcüdür. Siz bir mühendis
olarak cihazları personellerden daha iyi kullanmak zorundasınız. Siz koordinasyon
sağladıkça, size danışacaklar, sizden fikir alacaklar."

“Üniversite ikinci sınıftayken, şu an TOKİ'de görevli harita mühendisi arkadaşım
Gökhan YÜKSEL aradı. ‘Mustafa acil gel ölçüm yapacağız, total station ile bir iki
nokta okuyacağız.” dedi, hatta o cihaz Topcon’du. Arkadaşıma, ben daha ikinci
sınıftayım, bilmiyorum, hiç alet kurmadım, dedim. Bana dediği tek şey şuydu, ‘Bir
harita mühendisi silahşör gibi alet kurmalıdır.’ Hiç unutmam bu cümlesini. Yani en
önemlisi, henüz üniversitedeyken insanın kendini yetiştirmesidir.”
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Mustafa

Bey’e

cihaz

seçiminde

ettiği

en

soruyoruz,

önemli

dikkat
etkenler

nelerdir?
“Kullanılan cihaz iyi olmak
zorunda, iyinin içinde neler
var:

en

önemlisi

yazılım,

sonra sırasıyla teknik servis,
kullanılabilirlik ve donanım."

Herkes n cümles nokta le b ter, har tacılar nokta le
başlar. O nokta ne kadar doğruysa, yapılan ş o kadar
doğrudur. Doğru c haz eş tt r doğru ş.
"Şu an bütün cihazlarda ortak özellikler var. Örneğin, kullanılan otomobillere bakın,
hepsinde dört kapı var, klima var. Peki fiyat niye farklı? Burada olay şuna geliyor,
Topcon gibi firmalardan siz bir cihaz aldığınızda, emin olun siz onu on yıl da, on
beş yıl da kullanırsınız, ileride nakite de dönüştürebilirsiniz, arıza yaptığında tamir
edecek servis de bulabilirsiniz. Bilinmedik markalardan ucuza aldığınızda, belki
belli

hassasiyetleri

veriyorlar

fakat

bir

problem

durumunda

muhatap

bulamıyorsunuz. Sonuç olarak, cihaz seçiminde optimum düşünmeliyiz; fiyat,
kalite, işlevsellik, performans ve geri dönüşüm. Şu an dünyadaki en önemli şey geri
dönüşüm değil mi? Cihazların da geri dönüşümü var, ben eski cihazımı satıp yerine
yeni cihaz almak isterim."

“Türkiye’ye teknolojiyi getiren
sayılı

firmalardan

Paksoy

Teknik

Teknolojinin

birisi

de

Hizmetler.
gelişmesiyle

beraber standartlar yükseldi.
Siz

aslında

firmalara

yeni
örnek

oluşacak
teşkil

ediyorsunuz.”

Sayın Mustafa Yanık’a bize zaman ayırdığı ve bizi ağırladığı için çok teşekkür
ediyoruz.
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HIPER SR İLE TANIŞIN!
Akıllı ve sağlam bir tasarımda
öncü teknolojiyi sunan HiPer SR
alıcı,
uygun
fiyata
üstün
performans
sunar.
Kompakt
entegre tasarım, Universal Kanal
İzleme teknolojisi, endüstri lideri
Fence Anten, dahili uzun ömürlü
güç kaynağı ve hafıza,
Magnet
Relay GSM servisi ile 35 km'de
sorunsuz hassas RTK çözümü
özelliklerini içerir.

Ç ft s m kart le üstün Cors performansı!
Un versal Kanal İzleme Teknoloj s
Universal Kanal İzleme Teknolojisi (UTC) her bir alıcı kanalının gelen herhangi bir
GNSS sinyalini alabilmesini sağlayan, gerçek anlamda ölçeklenebilir bir
teknolojidir. Bu, aynı sayıda kanalı kullanarak %60'a kadar daha fazla uydu sinyali
alımına izin verir!
Sandalye kapmaca oyununda, oyuncular bir
müzik eşliğinde dans etmeye başlarlar ve müzik
durduğunda herkes bir sandalye kapmaya
çalışır. Burada oyuncuları uydu sinyalleri,
sandalyeleri kanal olarak düşünürsek, herhangi
bir takımyıldızı ve sinyal mevcut herhangi bir
kanalda kullanılabilir. Böylelikle gerekli olan
kanal sayısını azaltır.

Fence Anten Teknoloj s
Kanıtlanmış
rekabetçi

Fence

anten

seçeneklerle

teknolojisi

piyasadaki

karşılaştırıldığında,

her

sinyali izole eder, paraziti azaltarak eşsiz sonuçlar
verir.
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AYIN TERİMİ
c ns değ ş kl ğ [eski: tahavvülat, İng. land use conversion]:

Taşınmazın bahçe, tarla iken arsaya dönüşmesi gibi nitelik ve bu
durumun kadastro kayıtlarına aktarılması işlemleri, değişiklik.

Paylaşılmasını sted ğ n z araz fotoğraflarınızı paksoy@paksoytekn k.com.tr
adres ne göndereb l rs n z.

"Topcon ile şantiyede oluşan herhangi bir sorunu giderebiliyorum."
- Bill Larkin, Terranova Survey
Bize Ulaşın:
paksoy@paksoyteknik.com.tr
www.paksoyteknik.com.tr
Tel: (0312) 473 77 22
Adres: Balgat, 1416. Sk. No:24, 06520
Çankaya/Ankara
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