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HAKKIMIZDA
Belediye ve Tapu- Kadastro ile alakalı projelerinizin teknik işleri,takibi ve 

resmi tescil gerektiren her türlü HARİTA MÜHENDİSLİĞİ işlemlerinizin 
yürütülmesi yanında arazide ihtiyacınız olan her türlü ölçüm konuların-

da hizmetinizdeyiz. İstenilen hız,zaman ve doğrulukta tüm İstanbul 
ve civarında her türlü projelerinize altlık oluşturabilecek haritaların 
hazırlanması ve tüm Türkiye'de  arazi çalışmalarınız gerçekleştire-
bilecek teknik bilgi ve donanımla 2004 yılından beri sizlerin 
yanındayız.

MİSYON
Zamanın ve sektörün gerektirdiği değişikliklerle yenilenen, 

kesintisiz müşteri memnuniyeti sağlayarak,nitelikli ve  deneyimli 
iş gücü kullanarak , gerekli olan hız ve doğruluğu  ilke olarak 

benimseyen dinamikler varoluş sebebimizdir.

VİZYON
Misyonumuzun gereksinimlerini yerine getirerek harita mühendislik sektöründe 

lider şirket olmaktır.

KURULUŞ
•   Zemin yapı şirketler grubu harita grubu  2004 - 2006

•   Ark harita mühendislik 2006 - 2010

•   Ark bilim harita mühendislik 2010’dan bu yana.
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FALİYETLERİMİZ
RESMİ FAALİYETLER
•   Yola Terk               

•   Yeşil Alan, Parke, Terk                                                 

•   Tevhid (Birleştirme)                    

•   İfraz (Ayırma)                       

•   İhdas (Satınalma)                  

•   Sınır Düzeltmesi                                       

•   İmar Uygulamaları                                              

•   Halihazır - Plankote Harita Üretimi   

•   Yol Projeleri                          

•   Asbuilt Projeler               

ARAZİ FAALİYETLERİ
•   Aplikasyon (Arsa Sınırının Belirlenmesi)

•   Aplikasyon Tus (Bina kenar,köşe ve kolonlarının belirlenmesi)

•   Yol Projelerinin Uygulamaları

•   Kübaj Hesabı

•   Plankote ve Halihazır Haritalar

•   Maden Haritaları 

•   Pist - Apron gibi Havaalanı ve bileşenlerin uygulama Projeleri

•   Nirengi Poligon gibi ölçüm noktalarının Tesis ve Koordinatlandırılması

•   Peyzaj çalışmalarında gerekli haritacılık faaliyetleri

•   Her türlü inşaat işleriniz uygulama projelerinde 

•   Asbuilt Projeleri için gereken ölçümler

•   Ada Revizyonu

•   Kontur Gabari - Bina Aplikasyon Krokisi

-2-



REFERANSLARIMIZDAN 
BAZILARI

Sabiha gökçen uluslararası havaalanı içerisinde apron,bekleme cebi,çevre 
bağlantı yolu,istinat duvarı, altyapıları (elektrik, jetyakıt, isale, atıksu vb.) 

aplikasyon ve kotların ölçümleri ayrıca kübaj hesapları dahil olmak üzere 
tüm haritacılık faaliyetleri. (2010-2014)

Sivas ili ulaş ilçesinde bulunan 75 hektarlık maden ocağının 1/1000 ve 
1/2000 ölçekli  hali hazır haritasının çıkarılması.

Tekirdağ ili marmara ereğlisi ilçesinde 350 dönümlük arazinin plan-kote 
çalışmaları, ayrıca tubitak bilimsel araştırma merkezinde, gebze ve tuzla 

organize sanayi bölgelerinde, hadımköyde, halkalıda, esenyurtta, 
adalarda, yalova da  plan-kote çalışmaları.

Ankara ili kızılcahamam ilçesinde asya termal tesisinde yamaç asansörü 
projesi kapsamında harita mühendislik hizmetleri.
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Kadıköy,üsküdar,beşiktaş,ümraniye ilçelerinde kaldırım-tretuvar 
ölçümleri.

Pendik hospital ve Kurtköy Ersoy Hastanesi projelerinde tüm harita 
mühendislik hizmetleri ve Halkalı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve 
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi halihazır haritası.

Maltepe ilçesi dap burgu kule,dalga kule ve tango kule projelerinin 
aplikasyon kontrolleri.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi 98 adet parselin tevhid,yola terk ve yoldan 
ihdas çalışmaları.

www.arkharita.com.tr
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Fatih ilçesi kapalı çarşı röleve ve resterasyon çalışmalarına altlık harita 
mühendislik hizmetleri.

İstanbulun tüm ilçelerinde enerji nakil hattı,telefon ve elektrik telleri ölçüm 
işlemleri.

İstanbulun tüm  ilçelerinde toplu konut inşaatları için gerekli harita 
mühendislik hizmetleri.

REFERANSLARIMIZDAN 
BAZILARI
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 DONANIMLARIMIZ
•   Topcon marka  gr-5 gps aleti                                                1 adet

•   Topcon marka  gts-239n total station aleti                2 adet

•   Topcon marka os-105 lazerli total station aleti     1 adet

•   Topcon marka 2ls lazerli total station aleti            1 adet

•   Topcon marka nivo aleti                                                        2 adet

•   Leica marka nivo aleti                                                             1 adet

•   Kolida marka lazer şakül                                                    1 adet
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Adres: Feyzullah Mah, Çetin Sok, 
      Şin Apt. No: 4/3 Maltepe/İST.

Ark Bilim, Harita ve Mühendislik

Tel : 0216 370 84 44
Mail : info@arkharita.com.tr
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