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4. FIG Genç Haritacılar Konferansı 

Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü 
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FIG Genç Haritacılar Ağı (FIG Young Surveyors Network – FIG YSN) mesleki anlamda kendini 

geliştiren, uluslararası bağlantılar kuran, meslektaşları ile iletişim halinde olan ve topluma fayda 

sağlayan yenilikçi, genç Harita/Geomatik Mühendisleri ve öğrencilerinden oluşan uluslararası bir 

topluluktur. 2006 yılında kurulan FIG YSN, Genç Haritacı üyelerinin gayreti ile birlikte FIG, FIG 

Vakfı ve hem ulusal hem de uluslararası sponsorların devamlı desteğiyle hızla büyümüştür. 

 

5 ve 6 Mayıs 2018 tarihlerinde XXVI FIG Kongresi'nden önce İstanbul'da gerçekleşecek olan 4. 

FIG Genç Haritacılar Konferansı'na (4th FIG Young Surveyors Conference - 4YSC) sponsor olarak 

FIG YSN'nin geleceğini etkilemek, büyütmek ve teşvik etmek için size özel bir fırsat sunmak 

istiyoruz.  

 

4YSC, "Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü" teması ve dünya genelinden 200’den 

fazla Genç Haritacı katılımcısı ile mesleğin geleceği, güncel teknolojik gelişmeler ve 

Harita/Geomatik Mühendislerinin toplumun mekânsal konulardaki rolü hakkında bilgi 

edinebileceği bir etkinlik olacaktır. 4YSC, kuruluşunuza küresel Harita/Geomatik Mühendisleri 

toplumunun geleceğiyle olan ilişkinizi kurması, güçlendirmesi ve sürdürmesi için eşsiz bir fırsat 

sunmaktadır. 

 

Kuruluşunuzun, mesleğimizin geleceğini destekleme fırsatını değerlendirmesini umduğumuz 

sponsor paketini sizlere sunmaktayız. Sponsor paketinde, kuruluşunuzun 4YSC sırasında 

gerçekleşecek olan Ana konuşmalar, Panel oturumu ve Çalıştay sırasında bulunma fırsatı da 

dahil olmak üzere çeşitli sponsorluk seçenekleri yer almaktadır.  

 

Sizleri bu sponsorluk teklifini incelemeye ve kurumunuz için 4YSC sponsorluğunun tam 

potansiyelini gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Sponsorluk hakkında farklı önerileriniz varsa bu 

fikirleri paylaşmanızdan ve konu hakkında görüşmekten memnuniyet duyarız. Daha fazla bilgi ve 

sponsorluk taahhüdü için bizlerle e-posta ya da telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 

 

4. FIG Genç Haritacılar Konferansı'nda sizlerle işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız. 

 

 

 

TMMOB  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
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Program 
Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü 

 
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte Harita/Geomatik Mühendislerinin rolü de hızla 

değişiyor. Harita/Geomatik Mühendisleri, toplumda arazi ölçmelerinden jeodeziye ve veri 
analizlerine uzanan geniş bir alanda önemli bir rol oynuyor. Tüketiciler ile mesleki jeodezik 
uygulamaları arasındaki ilişki, Harita/Geomatik Mühendislerinin daha fazla farkındalık yaratması 
ihtiyacını oluşturuyor. Bugün Harita/Geomatik Mühendislerinin yarın için bilinçli bir toplum 
oluşturabilmeleri çok önemli bir etki taşıyor. Farklı kültürlere sahip, dünya genelinden katılımcısı ile 
farklı akademik ve mesleki deneyimleri olan Genç Haritacıları buluşturacak olan 4. Genç Haritacılar 
Konferansı iki günlük bir etkinliktir. 4YSC, Genç Haritacıların toplumun geleceğinde bütünleyici bir 
role sahip olabileceğini ele almak için bir ortam sağlar. 

 
PROGRAM – OTURUM AÇIKLAMALARI 

 
  1. Gün : 5 Mayıs 2018 

8:30-9:00 Kayıt 

9:00-10:30 Açılış Töreni 

 Açılış töreni, Genç Haritacıların HKMO, FIG, FIG Vakfı, CLGE ve FIG Genç Haritacılar Ağı’nda yer 
alan seçkin misafirlerden haber alma fırsatı sağlıyor. Bu karşılama sunumları, iki günlük 
konferansın gündemini belirleyecek ve “Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü” 
konusuna odaklanacak. 
 

● Ertuğrul Candaş, HKMO Genel Başkanı 

● Chryssy Potsiou, FIG Başkanı 

● John Hohol, FIG Vakfı Başkanı 

● Maurice Barbieri, CLGE Başlanı 

● Eva-Maria Unger,  Melissa Harrington  ve  Ferah  Pırlanta Köksal, FIG Young 

Surveyors Network 

10:30-11:00 Kahve Molası & Tanışma Etkinliği 

 “Türk Lokumu” 
Günün ilk molası Genç Haritacıların birbirlerini tanıması için harika bir fırsat! Genç 
Haritacılar, yerel bir temaya sahip eğlenceli bir sosyal etkinliğe katılıyor. 

11:00-12:00 Sınırların ve Değişimin Ötesinde 

 Açılış konuşmaları, Harita/Geomatik Mühendisliği konusundaki gelişmeleri içerecek.  
 

Mekansal bilginin gücü ve yeni teknolojiler hakkında bilgi edinin. Davetli konuşmacılar, 
Harita/Geomatik Mühendislerinin değişen rolünün sonucunda edindikleri bilgi ve tecrübeleri 

paylaşıp, karşılaştıkları zorlukları anlatacaklar. 

12:00-12:30 Birlikten Kuvvet Doğar! 

 Türkiye’yi, Teknolojiyi ve Takım Çalışmasını düşünün! İşbirliği ile sorun çözmeye 
odaklanan eğlenceli bir etkinlik için bize katılın. 

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 

  

13:30-15:00 Yenilik Zamanı 



 

 Çalıştay zamanı! Uluslararası katılımcılar tarafından yürütülen farklı konu başlıklarındaki 

çalıştay grupları ile birlikte öğrenin, bağlantı kurun ve yeniliğe ilham verme fırsatı yakalayın. 

Bu oturumda, aynı anda birden fazla çalıştay gerçekleştirilecek ve Genç Haritacılar katılacağı 
bir çalıştay grubu seçecekler. Çalıştay koordinatörleri, Harita/Geomatik Mühendislerinin 

değişen rolü hakkındaki farklı çalışma gruplarını yönetecekler. Çalıştay süresince sorular 
sorulacak ve karşılaşılan zorluklar ana hatlarıyla çizilecek, grup katılımcıları bu sorulara cevap 

arayıp, durum değerlendirmesi yapacaklar. 

15:00-15:30 Kahve Molası 

  

15:30-16:30 Teknolojiye Güvenebilir Miyiz? 

 Sor, öğren ve düşün! 

Uluslararası konuşmacıların yer alacağı ve dünya genelinden katılan Genç Haritacıların 

teknolojik bir platform aracılığıyla fikirlerini paylaşıp, sorularını yöneltebileceği aktif panel 

oturumuna katılın. Mevcut duruma meydan okuyup, zor sorular sorma zamanı! 

16:30-17:00 Sınırları Aşmak 

 Jeodezi + Enformasyon = Geomatik! 

Genç Haritacıların teknolojiyi farklı yönleriyle kullanarak sunduğu dört hızlı bölümden oluşan 
oturuma katılın. 
Sunumlar “Pucha Ketcha” yöntemiyle gerçekleşecektir. “Pucha Ketcha”, 20 sayfa slaytın her 

birinin 20 saniye süreyle anlatılması sonucunda 6 dakika ve 40 saniye süren bir sunum 
biçimidir. Özlü ve dinamik olan bu yöntem, dinleyenler için ilgi çekici olacaktır. 

17:00-17:30  1. Gün - Kapanış 

 
 
17:30 + 

Sosyal Etkinlik 
Genç Haritacılar, konuşmacılarla, sponsorlarla ve profesyonellerle bir araya gelme şansı elde 
ediyorlar. Kongre Merkezi’ne yakın bir restoranda düzenlenecek olan yemek sırasında, dünya 
genelinden katılan meslektaşlarınızı daha iyi tanıma fırsatını kaçırmayın. 

 2. Gün : 6 Mayıs 2018 

9:00-10:30 Konumsal Farkındalık 

 Genç Haritacılar haritaları, sabit noktaları ve akıllı telefonları ile teknolojiyi kullanarak bir dizi 
konumsal görevden geçecekler. Ekip çalışması ile teknolojiyi birlikte test edip, İstanbul’da 
küçük bir tur yapma fırsatı yakalayacaklar. 

10:30-11:00 Kahve Molası 

  

11:00 - 12:30 Sıra Sizde! 

 Uluslararası Harita/Geomatik Mühendisleri topluluklarında neler oluyor? Bu toplulukların 
temsilcilerinden ve YSN liderlerinden güncel bilgi edinin. Fikirlerinizi, öğrendiklerinizi paylaşın 
ve siz de bu topluluklara katılın! 

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 

  

13:30 -15:00 YSN'nin Geleceğini Şekillendirmek 

 Konferans boyunca Genç Haritacılar, "Sınırların Ötesinde Haritacıların Değişen Rolü" 
konusuna odaklandı. Şimdi FIG Genç Haritacılar Ağı’nın geleceğini, geleceğimizi 
şekillendirelim. 
Bu, FIG Genç Haritacılar Ağı’nın parlak geleceğine odaklanan aktif bir oturum olacak. Sürekli 
gelişen mesleğimize daha iyi hizmet vermek için ağımızı nasıl ilerletebileceğimiz ve 
değiştirebileceğimiz konuları tartışılacaktır. 
 

15:00 - 16:00 Kapanış 

  

16:00 - 17:00 Bağış Koşusu 



 

 
 

Sponsorluk Paketi 
 

 
SEÇENEKLER Platin Altın Gümüş Bronz Destek Genç* 

Fiyat (KDV Hariç) 5000€ 2500€ 1000€ 500€ 250€ 80€ 

FAYDALAR       

Katılımcıların bulunduğu bir alanda 

stant kurulum hakkı 
x x x 

   

Firma/organizasyon ile ilgili 1 ya da 

2 oturumda sunum yapma hakkı** 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Firma/organizasyon ile bağlantılı olduğu 

ifade edilen bir oturum hakkı 
 

x 

     

Haber Bülteni:       

• Etkinlik öncesindeki haber 

bültenlerinde ve YSN sosyal 

medya platformlarında 

firma/organizasyonun 

tanıtımını yapan alan hakkı. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

• FIG YSN'nin e-posta listesi 

ve YSN sosyal medya 

platformlarında özel 

reklam hakkı. 

 
x 

     

Firma/Organizasyon Logosu:       

• Katılımcılara 

gönderilen e-

postaların altbilgisinde  

x x x x x x 

• FIG Young Surveyors ana 

sponsorlarının afişinde. 
x x x 

   

• Konferansın program 

kitapçığında 
x x x x x x 

• Açılış oturumundaki sunum 

slaydında 
x x 

    

• Konferans çantası üzerinde 

(tek renk) 
x x x 

   

• Konferansın internet 

sitesinde 

firma/organizasyonun 

internet sitesi bağlantısı 

 
x 

 
x 

    



 

● Konferansın internet 

sitesindeki sponsorluk 

sayfasında 

firma/organizasyonun 

internet sitesi bağlantısı 

 
 

x 

 
 
x 

 
 

x 

 
 
x 

 
 

x 

 
 

x 

● FIG YSN sosyal medya 

hesaplarında (Facebook’ta ve 

Twitter'da) özel paylaşımlar 

 

7x 

 

5x 

 

4x 

 

3x 

 

2x 

 

1x 

•    Konferans çantasında   

firma/organizasyon tanıtım  

broşürü 

x x x x x x 

Katılımcı Listesi Paylaşımı:       

• Katılımcı listesi (isim, 

ülke) 
x x x x 

  

• Katılımcı listesi (isim, ülke, 

iletişim bilgisi) 
x x 

    

*Sponsorlar, ”Genç” sponsorluk seçeneği ile Genç Haritacıların 80€ katılımcı ücretini 

karşılayacaktır. 

** Sınırlı sayıda seçenek mevcuttur. Lütfen Program içeriğini inceleyin ve 

firma/organizasyonunuzun hangi oturuma katılmak istediğini belirleyin. 

 
Not: FIG YSN tarafından sunulan bu sponsorluk paketi, kuruluşların ihtiyaçlarına göre görüşmeye açıktır. 

 

 

 

 



 

 

Diğer Sponsorluk Seçenekleri 
 
Tüm sponsorlar, aşağıdaki özel seçeneklere destek olarak daha fazla görünürlük kazanmaya 
davetlidir: 

 
A. KONFERANS ÇANTASI 

 
Kayıt sırasında her katılımcıya konferans çantası dağıtılacaktır. Konferans çantasının 
sponsoru olacak firma/organizasyon, çantada logosunu bulundurma hakkına sahip olarak 
konferans boyunca ve sonrasında, doğrudan ve sürekli olarak değerli bir tanınma şansı 
elde edecektir. Not: Çantada platin, altın ve gümüş sponsorların logoları da yer alacaktır. 

B. BAĞIŞ KOŞUSU  

2016 yılından bu yana FIG YSN, FIG Vakfı ve seçilmiş bir hayır kurumu için para toplama amaçlı 
Bağış Koşusu düzenlenmiştir. Daha önceki yıllarda Map Action ve Open Street Maps kurumları 
için bağış toplanmıştır. FIG YSN, önceki yıllarda tişört, afiş ve logo sponsorluğu edinmiş olup, 
Bağış Koşusu için sponsorluk önerilere açıktır. 

 

C. YARIŞMA ÖDÜLLERİ  

4YSC Organizasyon Ekibi, konferans sırasında yarışmalar düzenleyecektir. Sponsor olan 
firma/organizasyon bu yarışmaların kazananlarına ödüller sağlayıp, konferans sırasında bu 
ödülleri takdim etme şansı elde edecektir. 

 

D. 4YSC SOSYAL ETKİNLİK 

Sponsor, 4YSC sırasında gerçekleşecek olan Sosyal Etkinlikte, katılımcılara sunum yapma 
fırsatına sahip olacaktır. Bu sayede FIG Genç Haritacılarının, FIG YSN içindeki bağını 
arttırmasına katkıda bulunacaktır.   

 
 
 
Bütün bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak ya da önerilerinizi paylaşmak isterseniz, bizimle 
iletişime geçiniz. 
 
 
 
İletişim İçin : hkmo@hkmo.org.tr 
Neslihan hanım : 0312 2325777-136 

mailto:hkmo@hkmo.org.tr


 

 

FIG YSN Hakkında Bilgiler 
 

ORGANİZASYON FIG:. FIG Genç Haritacılar Ağı, FIG çatısı altında kurulmuş bir topluluktur. 

Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan FIG (International Federation of 

Surveyors - Fédération Internationale des Géomètres), Harita/Geomatik 

Mühendisliğini tüm alanlarda ve uygulamalarda uluslararası işbirliği ile 

desteklemeyi amaçlar. 

 

FIG YSN: FIG Genç Haritacılar Ağı (FIG Young Surveyors Network  - FIG YSN), 

öncelikle Genç Haritacıların dünya çapındaki ihtiyaçları üzerine eğilme amacı 

üzerine kurulmuştur. FIG YSN, genç mühendislerin kariyerlerinin başlangıcında 

fırsatlar sağlayan bir ağın parçası olmalarını amaçlar. FIG YSN ayrıca, Genç 

Haritacıların mesleki ulusal/bölgesel örgütlerinde ve diğer mesleki öğrenci/genç 

mühendis topluluklarında iyi temsil edildiğini ve aktif olduğunu temin etmeyi 

amaçlamaktadır. 

KATILIMCILAR FIG Genç Haritacıları, 35 yaş ve altındaki Harita / Jeodezi ve Fotogrametri / 

Geomatik bölümlerinden mezun mühendisler ve öğrenciler olarak 

tanımlanmaktadır. 4. FIG Genç Haritacılar Konferansı'na kadastro, CBS, arazi 

yönetimi, hidrografi ve uzaktan algılama gibi farklı alanlarda çalışan 150-200 

Genç Haritacı katılımcısı beklenmektedir. 

SOSYAL MEDYA Facebook: https: www.facebook.com/FigYoungSurveyorsNetwork/ 
 

Twitter: https: twitter.com/fig_young 

GÜNCEL 
ETKİNLİKLER 

   FIG Genç Haritacılar Ağı’nın düzenlediği güncel etkinlikler: 
 
http: www.fig.net/organisation/networks/ys/activities/events.asp 

ETKİNLİĞİN 
İNTERNET 

SAYFASI 

http: www.fig.net/fig2018/youngsurveyors.htm 

DESTEKLEYENLER 4. FIG Genç Haritacılar Konferansı; FIG, Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi (The 

Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası (HKMO) ve FIG Vakfı (FIG Foundation) tarafından 

desteklenmektedir. 

FIG Young Surveyors Network 
 
Eva-Maria Unger – FIG YSN Başkanı 
Melissa Harrington – FIG YSN Başkan Yardımcısı 
 
Ferah Pırlanta Köksal – FIG 4YSC Organizyon Ekibi  
Ali İpek - FIG 4YSC Organizasyon Ekibi 
Mustafa Üstüner - FIG 4YSC Organizasyon Ekibi 
Pınar Demirci - FIG 4YSC Organizasyon Ekibi 

http://www.fig.net/index.asp
http://www.fig.net/organisation/networks/ys/index.asp
https://www.facebook.com/FigYoungSurveyorsNetwork/
https://twitter.com/fig_young
http://www.fig.net/organisation/networks/ys/activities/events.asp
http://www.fig.net/fig2018/youngsurveyors.htm

