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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU  

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI  

KARS 
HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ 

Doğu Anadolu bölgesine yapılan yatırımlar ve yasal düzenlemeler sonucunda harita 

bürolarında Harita ve Kadastro teknikerlerinin çalıştırılacak olması bu programdan mezun 

olacakların istihdamında artışlara neden olmasını sağlayacaktır. Ayrıca Kafkas Üniversitesi 

Meslek Yüksek okullarında bu programın olmayışı ve Türkiye genelindeki Üniversitelerde bu 

programın az oluşu bölgede bu programı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda Kafkas 

Üniversitesi Susuz Meslek Yüksek okulunda açılması düşünülen bu program, öncelikle Kars 

ve Çevresinde bulunan Harita ve Kadastro teknikerlerine olan ihtiyacı karşılamak sonrasında 

ise Türkiye genelinde ihtiyaca cevap vermek için gereklilik arz etmektedir. Bu programın 

açılmasıyla,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası 

Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Üniversiteler, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, GAP, TKİ vb. 

Kurumları, Maden Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü,  MTA Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, Elektrik işleri Etüt idaresi 

Genel Müdürlüğü,  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt içi ve dışında faaliyet gösteren 

Özel Sektör Kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) gibi bir çok 

farklı kuruluşun ihtiyacına cevap verilecektir. Bu programla, Kars’taki meslek liselerinin de 

bu programa yönelmeleri sağlanacak ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki 

haritanın üretimi ile özel şirket ve büroların harita yapımı, imar uygulamaları, parselasyon, 

karayolu, demiryolu, ifraz, tevhit ve her türlü güzergâh aplikasyonu, kentsel dönüşüm, 

kamulaştırma haritalarının yapılması, arazi toplulaştırma planları, baraj ve tünel, enerji nakil 

hattı, telekominikasyon, doğalgaz vb. mühendislik projelerinin etüd ve arazi uygulaması gibi 



önemli işleri yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip harita teknikerlerinin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

PROGRAMNI ÖĞRENCİ KAYNAĞININ SÜREKLİLİĞİ VE HANGİ BÖLGEDEN 

GELECEĞİ 

 

Bu programa öğrenci alımı için gerekli olan şartlar, lise ve dengi okul mezunu olmak, 

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına girerek Meslek yüksek Okulunun 

“Harita Kadastro” programını tercih edebilecek puanı almak gerekmektedir. Ayrıca harita ve 

Kadastro Programı Ön lisans programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olanlar sınavsız olarak girebilmektedirler.  

 Bu program Kafkas Üniversitesinin diğer birimlerinde bulunmaması nedeniyle öğrenci 

tercihi için diğer programlara göre daha avantajlı konumdadır. Bu programın Kars’a yakın 

olan illerdeki üniversitelerde de çok yaygın olmaması ve ülkemiz genelinde bu programa 

talebin fazla olması da önemini artırmaktadır. Dolayısıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere 

tüm bölgelerden öğrencinin gelmesi beklenmektedir. 

Bu programın amacı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, 

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Üniversiteler, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, GAP, TKİ vb. 

Kurumları, Maden Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü,  MTA Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, Elektrik işleri Etüt idaresi 

Genel Müdürlüğü,  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt içi ve dışında faaliyet gösteren 

Özel Sektör Kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) gibi bir çok 

farklı kuruluşun ihtiyaç duyduğu ara elemanlarını yetiştirmektir.  

Harita Kadastro programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey 
Geçiş Sınavı (DGS)’ı ile; Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita 
Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Orman 
Mühendisliği bölümlerinden lisansını tamamlayabilirler. 

 

 

 

 



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

HARİTA KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I.YARIYIL 

 

AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+O) 0 
Birinci dünya savaşı öncesi genel durum; birinci dünya savaşı ve sonuçları; kurtuluş 

savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğunun durumu; kurtuluş savaşı ve Osmanlı 

İmparatorluğunun tutumu ve işgaller; kurtuluş savaşı zorunluluğu; Atatürk'ün 19 Mayıs 1919' 

da Samsun'a ' çıkışı; Atatürk'ün hayatı; kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri ile ele alınacaktır. 

 

TD101 TÜRK DİLİ I (2+O) 0 
Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı bakımından diller; Türk dili ve 

terimi, gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili özellikleri; 

Ponetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, kelime, cümle paragraflar, okuma ve anlama, 

kelime ve çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanılışları, imla ve noktalama işaretleri 

incelenecektir. 

 

YD101 YABANCI DİL I (2+O) 0 
Time clauses, What, Who-Where (Wh) questions, helping verbs (am, is, are), countries 

and cities, present. Continuous tense, mani and how much, prepositions, have- has got, how 

mani, there are konuları işlenecektir. 

 

HRK101 MESLEKİ MATEMATİK (3+O) 4 
Sayı sistemleri, çok genel bölgeler ve alanlar, matrisler, determinatlar ve lineer 

denklemleri, doğru ve düzlemin analitik incelenmesi, ikinci derece denklemler ve eğriler. 

Türev ve İntegral uygulamaları konuları işlenecektir. 

 

HRK103 MESLEKİ TRİGONOMETRİ (3+O) 6 
Tirigonometrinin konusu, açı ve yay birimleri ve birimlerin birbirine dönüştürülmesi, 

dar açıların trigonometrik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar ve 

bazı açıların trigonometrik fonksiyonlarının değerleri. İndirgenmesi, dik üçgenlerin çözümü, 

üçgen çözümleri. Açıların toplamı ve farkının trigonometrik fonksiyonları, topografya 

problemleri.Küre geometrisi ile temel tanımlar ve teoremler. Büyük ve küçük daire eksen ve 



kutup, küresel uzaklık, kadran, kutusal uzaklık küresel açı.  Küresel şekiller, küre dilimi, 

küresel çokgen (poligon), küre kapağı ve halkası. Küresel üçgen, küresel üçgenin özellikleri. 

Küresel üçgenin elemanları arasındaki trigonometrik bağıntılar. Küresel dik üçgenler, küresel 

üçgen formülleri. Küre üzerinde yaklaşık çözümler, jeodezik problemler konuları işlenecektir. 

 

HRK105 ARAZİ ÖLÇMELERİ I (3+2) 5 
Jeodezinin genel tanımı, ölçü birimleri, ölçüde genel hatalar, alan hesapları, alanların 

bölünmesi, koordinat bilgisi ve analitik çözümler, ölçme bilgisinin temel ödev çözümleri, 

ölçme, arazi değerlerinin tanıtımı, nirengi, poligon, nivelman noktaları. Arazide uzunluk 

ölçümü, engelli ve engebeli doğruların belirlenmesi, dik inme dik çıkma, planimetre ayar kol 

uzunluğu, katsayı ile ilgili uygulamalar, aletlerin tanıtılıp kurulup düzenlenmesi, nirengi 

poligon nivelman noktalarının tanıtımı konuları işlenecektir.  

 

HRK107 İŞLETME (3+0) 3 
İhtiyaç, üretim, fayda, İşletmenin tanımı, genel amaçları, özel amaçları, maliyet, gelir, 

performans, mikro ekonomik verileri takip etmek, Makro ekonomik Göstergeleri Analiz 

etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun 

olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep 

analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını 

belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek  

finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, 

yatırımın  kurulum  işlemlerini  yürütmek, uygun yapıyı oluşturup işyerini açmak konuları 

işlenecektir.  

 

HRK109 TEMEL HUKUK (2+O) 2 
Hukuk genel tanımı, kişi hakları, aile hukuku, taşınmaz hukukuna genel bakış, arazi, 

bağımsız ve sürekli haklar, madenler. Tapu sicili ve hüküm sonuçları, şerhler, beyanlar, haciz, 

iflas, konkordatu ve tapu sicili arasındaki ilişkiler. Taşınmaz mallar sınırlandırmalar tesbiti ve 

kontrol işleri hakkında yönetmelikler konuları işlenecektir. 

 

HRK111 MESLEK ETİĞİ (3+O) 3  
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, mesleki etik ilkelerine uymak konuları 

işlenecektir. 

 

 



HRK113 CAD PROGRAMLARI I (3+O) 3 
CAD Programlarının ortak özelliği ve çizim mantığı. CAD Programlarında nokta 

tabanlı koordinat sisteminin anlatılması. Bu programda nokta, obje ve çizgi hattı arasındaki 

farklar ve özelliklerinin anlatılması. Çizimlerde farklı tabaka kullanılmasının yararları ve 

tabaka oluşturulması. Obje çizimleri ile ilgili tüm çizim özelliklerinin anlatılması ve 

uygulama yapılması, obje özelliklerinin sorgulanması ve özelliklerinin değiştirilmesi ile yeni 

oluşan şeklin incelenmesi. Dosya kaydetme ile ilgili özelliklerin ve dosya uzantılarının 

özelliklerinin anlatılması ve dosya uzantılarının formatı değiştirilerek diğer CAD 

programlarında da kullanılabilecek duruma getirilmesi konuları işlenecektir. 

 

II.YARIYIL 

AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+O) 0 
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi, Kuvay-i Milliye hareketi : İlk direnişler ve 

dayanışma; Milli birlik ve beraberliğin önemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 

düzenli ordunun kurulması; Sevr Antlaşması, İnönü ve Sakarya savaşları; Büyük Taarruz , 

Lozan Barış Antlaşması ve önemi; Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Halifelik ve 

Sultanlığın kaldırılışı konuları işlenecektir. 

 

TD102 TÜRK DİLİ II (2+O) 0 
Sözlü ve yazılı anlatım ve Özellikleri, kompozisyon düzenlemeleri, dil bilgisi, imla ve 

noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla klavuzu, konuşma tartışma ilkeleri 

ve teknikleri. Sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları. Günlük hayatta kullanılan dilekçe, rapor, 

senet, davatiye telgraf vb. Yazıları; Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve 

eleştiriler yapmak, metin okuma ve inceleme terimleri, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, 

kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları konuları işlenecektir. 

 

YD102 YABANCI DİL II (2+O) 0 
A1/1 seviyesinde dilbilgisi çalışmaları, sözcük bilgisi etkinlikleri, günlük hayatta 

kullanılan diyaloglar ve basit metinler, duygu ve düşünceleri yazılı ve sözlü olarak ifade 

edebilmeye yönelik aktiviteler, günlük İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma 

alıştırmaları ele alınacaktır. 

 

 

 



HRK102 MESLEKİ HESAPLAMALAR (4+O) 4 
Ölçme temel ödevlerinin fonksiyonu, kısa programlı hesap makinalarında 

çözümlemeler, grad, derece, radyan açı değerlerinin dönüşümü ve hesap makinalarında 

kullanımı, Bilgisayara geçiş için ön hazırlık, mesleki problemlerin programlarına giriş 

konuları işlenecektir. 

 

HRK104 HARİTA ÇİZİMİ I (3+O) 3 
Harita ve planların tanıtılması. Çizim araç ve gereçleri, çizim altlıkları, harita 

ölçekleri, haritalardaki yazılar, çizgiler ve özel işaretler, haritalarda genelleştirme, haritaların 

büyütülüp küçültülmesi, haritaların çoğaltılması. Çeşitli ölçekteki haritalardaki çizim 

standartları konuları işlenecektir 

HRK106 ARAZİ ÖLÇMELERİ II (4+2) 5 
Harita yapım amacıyla poligon nokta tesisi, nokta röperlenmesi. Klasik poligon açı 

ölçümü-kenar ölçüleri, elektronik aletlerle poligon açı ve kenar ölçümü, poligon hesabı. Açık 

bağlı, kapalı poligon hesabının bilgisayar programlarında çözümü. Küçük nokta ve yan nokta 

koordinat hesapları. Prizmatik alımın koordinatlanması ve paftaya geçirilmesi. Aplikasyon 

elemanların hesabı. Bilgisayar çözümleri. Takeometre ve teotolitlerin tanıtımı, yatay açı 

ölçme yöntemlerinin ölçümü ve hesabı, Açık kapalı bağlı poligon hesaplan ve uygulanması, 

prizmatik alım, dik ayağı ve boylarına ait uygulamalar. Küçük ve yan nokta 

koordinatlandırmaya ait uygulamalar konuları işlenecektir. 

 
HRK108 İŞLETME YÖNETİMİ (3+0) 3 

Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltmek, koordinasyon sağlamak, denetim 

yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, iş gören adayı 

bulmak, iş göreni seçmek, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek, iş gören performansını 

değerleme, iş görenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak. iş değerleme, 

ücretlendirmek, üretimi  planlamak, üretimin  gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, 

kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, Fiyatlandırma 

politikalarını belirlemek. Tutundurma politikalarını belirlemek konuları işlenecektir. 

 
HRK110 CAD PROGRAMLARI II (3+0) 4 

CAD programlarının haritacılık mesleğinde kullanılması , çizim ve denetim sırasında 

sağlamış olduğu faydalar. Program menülerinin anlatılması . Harita çizimi sırasında 

kullanılacak hazır şablonlar oluşturmak, sembol oluşturmak ve bu sembolleri çizim içerisinde 

kullanmak. Sayısal çizimler üzerinde düzeltme ve değişiklik yapmak. Kesit oluşturmak, kübaj 

ve alan hesapları yapmak. Hali hazır harita ve İmar uygulamasının CAD programları vasıtası 



ile hesapların  ve çiziminin yapılması. Yol projelerinin CAD programı ile oluşturulması. 

Yukarıda anlatılan konular ile ilgili uygulamaların yapılması konuları işlenecektir. 

 
HRK112 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (3+0) 4 

Temel terimler ve kavramlar, işletim sistemlerine giriş (Windows), kelime işlemciler 

(Word), veri ve grafik işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), veri iletişimi ve bilgi 

ağları kullanma, internete giriş, E-posta, tartışma grupları, forumlar, FTP, Web ve bilgi 

tarama  sistemleri, internetle bilgi yayma, HTML'ye giriş, web’te yayınlama konuları 

işlenecektir. 

 

III.YARIYIL 

HRK201 FOTOGRAMETRİ (4+O) 4 
Giriş, genel tanım, fotogrametrinin temelleri, stereoskopik resim çekme yöntemleri, 

yer fotogrametrisi, hava fotogrametrisi, Fotogrametri ve uzaktan algılama Uçuş planları 

fotoğraf bilgisi, sayısal görüntü işleme, model ve kolon bağlama, Hesaplama işlemleri, 

sayısallaştırma, sayısal arazi yükseklik modelleri, sayısal arazi yükseklik modelleri konuları 

işlenecektir. 

 

HRK203 KADASTRO I (3+O) 3 
Kadastronun tanımı, gayesi ve faydaları, toprak mülkiyeti ve kadastronun tarihi 

gelişimi, tapu ve tapu sicili, kadastroda kullanılan ölçü birimi ve takvim, kadastro ile ilgili 

mevzuat, tapu kadastro teşkilatı, kadastroda kullanılan yöntemler ve değerlendirme, 

kadastroda teknik çalışmaların yürütülmesi konuları işlenecektir. 

 
HRK205 HARİTA ÇİZİMİ II (3+O) 4 

Ölçü krokilerinin tanıtılması. Pafta bölümlemesi, Pafta açılması ve karelj çizimi, eş 

yükseklik eğrilerinin tanıtılması, koordinatı bilinen noktaların paftaya çizimi, nirengi ve 

poligon kanavalarının oluşturulması, prizmatik ölçülerin çizilmesi ve mürekkeplenmesi. 

Kutupsal ölçülerin çizimi, tematik haritalar coğrafi bilgi sistemi konuları işlenecektir. 

 
HRK207 ARAZİ ÖLÇMELERİ III (4+2) 8 

Düşey açı ölçümü ve hesabı, poligon güzergahlarında özel haller. Yüksek ölçümlerine 

giriş, Nivelman istikşafı, ana ve teknik nivelman yöntemiyle kot taşıma. Trigonometrik kot 

tayini ile nirengi kodlandırılması. Arazi çalışmalarıyla pratik geliştirme bilgisayarda nivelman 

ve trigonometrik nivelvan çözümleri ve programların geliştirilmesi çalışmaları. Aplikasyon.  



Nivo aletinin tanıtılması, yükseklik tayinine ilişkin işlemler. Geometrik nivelman ve 

trigonometrik nivelman ile kot taşıma ait uygulamalar. Aplikasyona ait uygulamalar konuları 

işlenecektir. 

 
HRK 211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+O) 2 

Araştırma teknikleri, Araştırma konularının seçimi, Kaynak araştırması, Araştırma 

konularının rapor haline dönüştürülmesi ve sunumun yapılması konuları işlenecektir. 

HRK213 MESLEKİ YABANCI DİL I (2+O) 2 
Haritacılık mesleki terimlerinin ve kavramların anlamları konuları işlenecektir. 

 

HRK215 İLETİŞİM (2+O) 2 
İletişimin tanımı, iletişim süreci, iletişimin önemi, iletişimi etkileyen faktörler, 

bireysel iletişim kurmak, örgütsel iletişim kurmak konuları işlenecektir. 

 
HRK217 YOL BİLGİSİ  (2+O) 3 

Yol peometrik karakteristikleri; yolların sınıflandırılması, proje hızı, yol en kesif 

elemanları, şerit genişliği, şevler, retuj, kamulaştırma genişlikleri, yatay kurpta dever, yatay 

kurplar, dever rakertmam, yatay kurpta platform genişletilmesi, düşey güzergah, maksimum 

eğimler konuları işlenecektir. Düşey kurplar, düşey kurplarda görüş mesafesi, yatay kurplarda 

görüş mesafesi, kavşaklar. İstikşaf etüt; güzergah tayininde ana düşünceler, istikşaf çeşitleri, 

istikşaf raporu ve hazırlanması, fotogrametrik istikşaf, etüt, etüt çeşitleri, etüt çalışmaları, 

aplikasyon, doğruların ve somelenn tesibiti, iki doğrultunun kesişme noktalarının bulunması, 

yatay kurpların hesabı ve piketojı, ışınsal metodla kurp pketojı, kordinat metodu ile kurp 

piketojı, piketojda özel haller, aplikasyon defterinin tutulması, aplikasyon hattının 

sigortalanması, nivelman, boy kesit nivelmanı, enine kesit nivelmam konuları işlenecektir.  

 

 HRK219 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2+O) 2 

Toplam kalitenin tarihçesi, tanımı, önemi, toplam kalitenin oluşması için gerekli 

şartlar, toplam kalite engelleri, türkiye de toplam kalite uygulamaları, Sağlık hizmetlerinde 

toplam kalitenin önemi, Gerçekleştirilme koşulları, engelleri, ortaya çıkabilecek engelleri 

aşma stratejileri, İSO standartları konuları işlenecektir.  

 

 

 



IV.YARIYIL 

HRK202 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV (2+2) 6 
Nirengiye giriş. Kestirme hesabı. Dizi nirengi hesapları. Kule yükseklik ölçü ve 

hesaplan. Takeometrik alım ve hesabı. Tesviye eğrilerinin geçirilmesi için takeometrik 

tersimal ve eğri çizimi. Merkeze dönüştürme elemanlannm ölçü ve hesabı. Zemine indirme 

ölçü ve hesabı.Kule yüksekliğinin arazide uygulanması, takeometrik alım için arazide 

yapılacak işlemler ve uygulanması, tesviye eğrilerinin plan üzerinde geçirilmesine ait 

uygulamalar. Kestirme için arazi uygulamalar, zemine indirme noktası ölçmelerine ait arazi 

uygulamaları konuları işlenecektir. 

 

 HRK204 APLİKASYON (0+4) 6 

Nokta, doğru ve yay aplikasyonları genel proje aplikasyonları konuları işlenecektir. 

 

HRK206 ARAZİ YÖNETİMİ (2+4) 6 

Türkiye'de planlama çalışmaları. Planlama kavranılan. Fiziki plan çizimi ve 

yöntemleri. Plan türleri. İmar planlarının yapım yollan onayı ve yürürlüğe girmesi. Mevzi 

imar planları. Plan değişiklikleri ve uygulanacak esaslar. İmar yönetmeliği, imar programlan, 

isteğe bağlı imar uygulamaları (yola terk yoldan ihdas, ifraz,tevhid...). imar bilgisi ve 

uygulama yöntemleri, 3194/18. madde uygulaması, sınır düzenlemesi, ada anahtarı, ada dizini 

kadastro ayırma şartları, kamuya ayrılan alan, düzenlem ortaklık payı,dağıtım ve tahsis, 

tapuya tescil işlemleri, kamulaştırma, sınır düzeltmeleri, ıslah imar planı uygulamaları, yapı 

işleri, yapı izni, geçici plan izni. İmar parselini oluşturmak amacıyla yapılan imar 

uygulamaları konuları işlenecektir. 

 
HRK208 KADASTRO II (3+O) 4 

Sayısal kadastro için temel problemler kadastro hukuki işlemlerin yürütülmesi 

kadastroda değişikliklerin izlenmesi, orman kadastrosu , arazi bilgi sistemi ve Türkiye'de 

arazi bilgi sistemi çalışmaları, arşivleme konuları işlenecektir. 

 
HRK210 HARİTA YAPIMI (0+4) 4 

Halihazır harita üretimi işlenecektir. 

 
HRK212 MESLEKİ YABANCI DİL II (2+O) 2 

Haritacılık mesleki terimlerinin ve kavramların anlamları yapılacaktır. 



HRK214 CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) (2+O) 2 
Uydu görüntülerinin yorumlanması, sınıflama, analiz yapmak konuları işlenecektir. 

 
HRK216 ÇEVRE KORUMA (2+O) 2 

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama ,uluslararası sağlık ve güvenlik 

ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, kişisel korunma önlemleri konuları 

işlenecektir. 

 

 

 

 


