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HKMO 4. Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu 14-16 Ekim 2009 tarihleri 
aras�nda Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 
gerçekle�tirilmi�tir.

Odam�z�n sürekli etkinliklerinden olan ve iki y�lda bir dü-
zenlenen “Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu”nun dör-
düncüsü, 14-16 Ekim 2009 tarihleri aras�nda Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde yap�ld�..

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu üç gün 
sürmü� olup, sempozyuma üniversiteler, kamu kurum ve 
kurulu�lar, özel sektör ve ö�rencilerden geni� kat�l�m sa�-
lanm��t�r.

Mühendislik ölçmeleri, çok disiplinli uygulamalarda 
ortaya ç�kmaktad�r. Bu durumun do�as� gere�i, sempoz-
yumlara farkl� kurum ve kurulu�lardan çe�itli disiplin 
mensuplar� kat�lmaktad�r. Farkl� disiplinlerden kat�l�m, 
her sempozyumda bir öncekine göre artarak devam et-
mektedir. Bu sempozyumlara olan ilgi, harita mühendis-
li�i disiplini içinde de artmaktad�r. Bilim ve teknolojideki 
geli�melere paralel olarak, yeni alet teknolojileri ve yeni 
yöntemlerle yap�lan uygulamalar da artmaktad�r.

Sempozyuma, 96‘s� üniversitelerden, 160‘� kamu ku-
rumlar�ndan, 50‘ye yak�n özel sektörden ve 300‘e yak�n 
ö�renci olmak üzere toplamda yakla��k 620 ki�i kat�lm��-
t�r. 

Sempozyumda aç�l�� oturumunda s�ras�yla; 
Sempozyum Yürütme Kurulu E� Ba�kan� Prof. Dr. 
Mualla YALÇINKAYA, HKMO Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyon Ba�kan� ve Sempozyum Yürütme 
Kurulu E� Ba�kan� Doç. Dr. Halil 
ERKAYA, HKMO Trabzon �ubesi 
Ba�kan� Faz�l UZUN, KTÜ 
Harita Mühendisli�i Bölümü 
Ba�kan� Prof. Dr. Cemal 
BIYIK, KTÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekan� Prof. Dr. 
Alemdar BAYRAKTAR, 
HKMO Genel Ba�kan� Ali 
Fahri ÖZTEN, KTÜ Rektör 
Yard�mc�s� Prof. Dr. Orhan 
AYDIN, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Yard�mc�s� 
Nihat �AH�N ve �TÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed �AH�N  
birer konu�ma yapt�lar.

Aç�l�� oturumunun ard�ndan tüm dele-
geler ile birlikte bilim ve teknolojideki geli�meleri 

yans�tan 6 donan�m ve yaz�l�m � rmas�n�n (Alt�nKartal, 
DenAr, GeoCad, Geomatics, NetCad, Topcon) kat�l�m�yla 
Mini fuar niteli�i ta��yan  sergi aç�lm��t�r.  Kat�l�mc�lar 
sergiye yo�un ilgi göstermi�tir. 

Sempozyum süresince 1 panel ve 10 teknik oturum 
gerçekle�mi�tir. Teknik oturumlarda, 28 poster olmak üze-
re toplam 66 bildiri sunulmu�tur.

Sempozyumda; Baraj, tünel, yüksek binalar, köprü vb. 
yap�larda deformasyon ölçmeleri ve analizi, Mühendislik 
ölçmelerinde istatistiksel de�erlendirmeler, GNSS uygula-
malar�, Madencilik ölçmeleri, Ray ölçmeleri, Hidrogra� k 
ölçmeler, Mühendislik projeleri, Özel amaçl� ölçmeler, 
Mühendislik ölçmelerinde CBS Uygulamalar�, Arazi yö-
netimi, Kentsel Dönü�üm konular� ele al�nm��t�r.

Sempozyumda yap�lan sunumlardan ve tar-
t��malardan Harita ve Kadastro mühen-

dislerinin nitelikli büyük ulusal ve 
uluslar aras� projelerde önemli 

görevler üstlendikleri gö-
rülmü�tür. Özellikle ülke-
mizde mühendislik proje-
lerinde Harita ve Kadastro 
Mühendisli�inin yeri, önemi 
ve gereklili�i kendini gös-
termi� ve disiplinler aras� 
birlikteli�in de çok önem 
kazand��� tespit edilmi�tir. 

Mühendislik ölçmeleri, 
bir kez yap�l�p tamamlanan 

mesleki uygulamalar olmay�p, 
projelerin ba�lang�c�ndan sonland�-

r�lmas�na kadar süreklili�i, tekrar� ve iz-
lenmesi gereken uygulamalar olmas� dolay�s� ile 
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meslek alan�m�z için önemli bir çal��ma alan� olu�turdu�u 
vurgulanm��t�r.

Son y�llarda k�y� mühendisli�i ve su yap�lar�na dö-
nük mühendislik projelerindeki art��a paralel olarak 
Hidrogra� k Ölçmeler konusu ön plana ç�kmaya ba�lam��-
t�r. Bu ba�lamda konuyla ilgili üç aya��; Üniversite, özel 
sektör ve kamudan, farkl� disiplinlerden uzmanlar�n kat�-
l�m�yla bir “Hidrogra� k Ölçmeler Paneli” düzenlenmi�tir. 
Konusunda ilk kez düzenlenen panelde e�itim ve standart-
lar konusu detayl� bir �eklide ele al�nm��, uygulamadaki 
sorunlar dile getirilmi� ve çözüm önerileri tart���lm��t�r. 

Panelden elde edilen sonuçlar�n, Harita ve Kadastro 
mühendisli�inin çal��ma alanlar� içerisinde yer alan 
Hidrogra� k Ölçmeler konusunda meslekta�lar�m�za ya-
pacaklar� uygulamalarda yeni aç�l�mlar� sa�layacak yol 
haritalar�n�n çizilmesinde önemli bir rol oynamas� beklen-
mektedir.

Sempozyumda, mühendislik ölçmeleri alan�na yönelik 
uygulamalar�n, bilimsel ilerleme ve teknolojik geli�mele-
rin ve dünyadaki uygulamalar�n yak�ndan takip edilmesi 
ve ya�anmakta olan sorunlar�n ara�t�rma ve incelemeye 
dayal� olarak, bu alanda bir aç�l�ma gereksinim oldu�u 
uyar�s� yap�lm��t�r. 

Sempozyumun kapan�� oturumunda Sempozyum so-
nuç bildirgesi, Sempozyum Yürütme Kurulu E� Ba�kan� 
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA taraf�ndan okundu. 

Bilim insanlar�n�n, akademisyenlerin, özel ve kamu 
sektöründeki uygulay�c�lar�n ve ö�rencilerin, Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu çat�s� alt�nda bulu�malar�, farkl� 
meslek disiplinleriyle birlikte, planlama ve üretim süreçle-
rinin de�erlendirilmesi ve gelece�e yönelik yol haritas�n�n 
zenginle�tirilmesi, sempozyumda istenilen amaca ula��ld�-
��n� göstermi�tir.   

   
Özkan TALAY / ANKARA

TMMOB 2. CBS 
Kongresi’09
2–6 Kas�m 2009 
tarihleri aras�nda
�zmir’de 
Gerçekle�tirildi

TMMOB ad�na Harita ve 
Kadastro Mühendisleri 
Odam�zca, 2–6 
Kas�m 2009 tarihle-
ri aras�nda �zmir’de 
Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde, 
“Ya�anabilir Gelecek 
�çin” slogan�yla ve 
“TUCBS ve Birlikte 
Çal��abilirlik” ana temas� ile düzenlenen 
2. TMMOB Co�ra�  Bilgi Sistemleri Kongresi ba�ar�yla ger-
çekle�tirildi.

Haz�rl�klar� yakla��k 1 y�l süren kongre ile ilgili Odam�z 
ve �ubemiz taraf�ndan Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���, Kültür 
ve Turizm Bakanl��� ba�ta olmak üzere, �zmir ve Mu�la 
Valilikleri, �zmir Büyük�ehir Belediyesi, �l Özel �daresi, 
�zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlü�ü, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Rektörlü�ü, Ege Üniversitesi Rektörlü�ü, Mu�la 
Üniversitesi Rektörlü�ü, Tapu ve Kadastro, Karayollar�, 
Devlet Su ��leri, �ller Bankas�, Devlet Demir Yollar� ve 
Orman Bölge Müdürlükleri ile Defterdarl�k, �l Milli E�itim 
Müdürlü�ü, Valilik Kriz Merkezi, Kar��yaka, Bornova, 
Güzelbahçe, Seferihisar, Mu�la, Milas, Ayd�n Umurlu 
Belediye Ba�kanl�klar�, �zmir Barosu, �zmir Ticaret Odas�, 
Ege Bölgesi Sanayi Odas�, Mali Mü�avirler Odas�, Eczac�lar 
Odas�, Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet Gazetesi, vb. böl-
gedeki birçok kamu kurum ve kurulu�una kongrenin amac� 
ve içeri�i ile ilgili bilgilendirme ve destek ziyaretleri gerçek-
le�tirilmi�tir.

3 Düzenleme Kurulu Toplant�s� ve 11 Yürütme Kurulu 
Toplant�s�n�n gerçekle�tirildi�i kongreye ayr�ca �zmir 
�ubemizde daha önce görev yapm�� �ube Eski Ba�kanlar�m�z 
ve temsilciliklerimiz de düzenlenen toplant�lara kat�larak 
önemli katk�larda bulunmu�lard�r.

�zmir Valili�i Bas�n ve Halkla �li�kiler bas�n dan��manl�-
��nda ulusal ve yerel bas�n ile ili�kiler kurulmu� ve bas�nda 
yer alacak bilgileri içeren dosya haz�rlanarak 200’den fazla 
bas�n kurulu�una gönderilmi�tir. Ayr�ca Kongre öncesinde 
�zmir �ubemizde bir bas�n aç�klamas� gerçekle�tirilmi�tir.

Binden fazla ki�inin kat�ld��� kongre süresince düzenlenen 
teknik oturum, forum ve panellere her kesimden ilgi oldukça 
fazlayd�. Özellikle kongre süresince aç�k bulunan “Co�ra�  
Bilgi Teknolojileri Fuar�”, kat�l�mc�lar taraf�ndan büyük bir 
ilgiyle kar��lanm��t�r. Ayr�ca kongrede her bir kat�l�mc�ya 
kat�l�m belgesi verilen “Co�ra�  Bilgi Sistemleri E�itimi” ve 
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kongre süresince sosyal aktiviteler de gerçekle�tirildi. 
Co�ra�  Bilgi Sistemleri; günümüzde, afet yönetiminden 

tar�ma, ormanc�l�ktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar ve kent 
yönetiminden turizme, k�rsal ve kentsel geli�ime kadar çok 
geni� bir yelpazede kullan�lmaktad�r. Bu durumun do�as� ge-
re�i, kongremize farkl� kurum ve kurulu�lardan çe�itli disip-
lin mensuplar� kat�lm��t�r.

Ülkemizdeki farkl� meslek disiplinlerini CBS çat�s� alt�n-
da bir araya getiren CBS’nin en temel bile�enleri olan veri, 
yaz�l�m, donan�m, yöntem ve yeti�mi� insan gücü üzerine 
gerçekle�tirilen uygulamalar�n tüm yönleri ile ele al�nd��� 
kongrede CBS politikalar�n�n de�erlendirilmesi ve belirlen-
mesine yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

CBS ile ilgili çal��malar ve geli�meler dikkatle izlenmi�, 
farkl� uygulama alanlar�nda gerçekle�tirilen ba�ar�l� çal��ma-
lar�n yan�nda, kar��la��lan sorunlar ve eksiklikler dile getiri-
lerek, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik yararl� tart��ma 
ortamlar� olu�turulmu�tur. 

Kongre aç�l�� konu�malar�n� s�ras�yla; Kongre 
Düzenleme Kurulu Ba�kan� Hüseyin ÜLKÜ, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odas� �zmir �ube Ba�kan� Muhittin 
SELV�TOPU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Genel 
Ba�kan� A. Fahri ÖZTEN,  Türk Mühendis Mimar Odalar� 
Birli�i Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet SO�ANCI, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdür Vekili Nihat �AH�N, DLH Genel 
Müdürü Ahmet ARSLAN, Bornova Belediye Ba�kan� Prof. 
Dr. Okyay SINDIR, Konak Belediye Ba�kan� Dr. Hakan 
TARTAN, �TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed �AH�N, �zmir 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� ad�na Ba�kan Vekili Dr. S�rr� 
AYDO�AN ve �zmir Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ yapt�lar.

Hüseyin ÜLKÜ konu�mas�nda; Ana temas� “Birlikte 
Çal��abilirlik” olan “Ya�anabilir Gelecek �çin...” slogan�yla 
düzenlenen TMMOB CBS 2009 Kongremizin 10. oturumun-
da 5 panel, 1 forum ve 3 salonda 12 paralel oturumda 48 bil-
diri sunulaca��n�, bu kongremizde bilimsel bildiriler yan�nda 
uygulamalar, uygulamalarda kar��la��lan sorunlar ve çözüm 
önerilerinin de ortaya konmas�n�n ilke olarak benimsendi�i-
ni; kongre zaman�n�n bu ilke do�rultusunda payla�t�r�ld���n� 
söyledi. 

TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� CBS 
ve Kent Bilgi Sistemlerini k�t olan kaynaklar�m�z�n ülke-
mizin kalk�nmas�nda, halk�m�z�n refah�n�n art�r�lmas�nda, 
yurtta�lar�m�z�n insanca ya�ama düzeyine kavu�turulmas�n-
da, yöneticilerimizin en k�sa zamanda ve do�ru kararlar al-
mas�nda yararlan�labilecek en önemli araçlardan biri olarak 
görmekte oldu�unu, Bu nedenle hem merkezi idaremizin 
hem de yerel yönetimlerimizin Co�ra� /Kent Bilgi Sistemleri 
Projelerine katk� vermesini önemsedi�imizi; önemsemekten 
de öte TMMOB ve bile�eni meslek odalar�m�za Anayasa ve 
yasalarla verilmi� görevler olarak görüyoruz dedi. 

Muhittin SELV�TOPU konu�mas�nda; Ya�anabilir Bir 
gelecek için Co�ra�  bilgi Sistemlerinin yararlan�lacak en 

önemli araç oldu�unu, TMMOB taraf�ndan ilki 2007 y�l�nda 
Trabzon‘da düzenlenen kongrenin amac�n�n; Ulusal düzeyde 
CBS bilincinin yayg�nla�t�r�lmas� ve gereksinim duyan tüm 
meslek disiplinlerindeki ki�i, kurum ve kurulu�lar� bir araya 
getirerek, CBS nin bütün yönleriyle tart���lmas� olarak be-
lirlendi�ini, TMMOB Co�ra�  Bilgi Sistemleri Kongresinin 
II sinin �zmir‘de yap�lmas�n�n kararla�t�r�ld���ndan söz etti. 
Kongrede ülke genelinde farkl� disiplinler taraf�ndan farkl� 
amaçlar için kullan�lan Co�ra�  Bilgi Sistemleri ve Kent bilgi 
Sistemlerinin uygulamalar�n�n ortaya konmas�, uygulay�c� 
kurum ve kurulu�lar�n, bilim insanlar�yla bir araya gelmesi 
sa�lanarak, sorunlar�n payla��lmas�, çözüm önerilerinin tart�-
��larak geli�tirilmesinin hede	 endi�ini belirtti.

Odam�z Genel Ba�kan� A.Fahri ÖZTEN konu�mas�nda; 
son dönemlerdeki IMF VE DB üzerinden neo-liberal poli-
tikalar�n hayata geçirildi�ini, Özellikle 1980‘ den buyana 
uygulamaya konulan ekonomik politikalar ile üretim ekono-
misinden vazgeçilerek rant ekonomisinin öne ç�kart�ld���n� 
ve bununla birlikte üretim ve istihdam�n sürekli dü�tü�ünü, 
i�sizli�inse sürekli artt���ndan bahsetti. Say�n ÖZTEN ko-
nu�mas�nda E�itim sisteminin bilimi teknolojiye, teknolojiyi 
uygulamaya dönü�türebilecek, mühendislerin daha donan�m-
l� ve birikimli olarak yeti�ece�i ve mezuniyet sonras� bilgile-
rini yenileyebilecekleri, geli�tirebilecekleri e�itim olanakla-
r�n�, üretim ve çal��ma ortamlar�n� sa�layacak �ekilde düzen-
lenmesi gerekti�ini söyledi. ÖZTEN konu�mas�n�; Co�ra�  
Bilgi Teknolojilerini olu�turan Co�ra�  Bilgi Sistemlerinin, 
Bilgi ve �leti�im teknolojilerindeki geli�melerden belki de en 
çok etkilenen ve adeta yeniden �ekillenen alanlardan biri ol-
du�unu söyleyerek sürdürdü. CBS Kongremizin dünyadaki 
son geli�meler �����nda, ülkemizde co�ra�  bilgi ve teknoloji-
lerini kullanan ve Co�ra�  Bilgi Sistemine gereksinim duyan 
de�i�ik meslek alanlar�ndaki ki�i, kurum ve kurulu�lar� bir 
araya getirerek, ba�ta CBS bile�enleri veri, yaz�l�m, donan�m 
ve yönetim olmak üzere CBS‘ nin tüm yönleriyle ele al�narak 
tart���lmas�n� amaçland���n� söyleyerek bitirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet SO�ANCI 
konu�mas�na, ikincisi gerçekle�en  kongremizin ba�lat�c�la-
r�na, sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kongrelerimizde 
görü�lerini bizimle payla�an bilim insanlar�na, uzmanlara, 
HKMO Merkez ve �ube yöneticilerine, Düzenleme Kurulu 
üyelerine, bu kongrelerimizin gerçekle�mesinde görev alan 
�ube çal��anlar�na ve etkinli�e kat�lan,  geli�tiren, büyüten 
tüm meslekta�lara te�ekkür ederek ba�lad�.

Mühendisli�in bilim ve teknolojiyi insanla bulu�turan bir 
meslek oldu�unu, Bizim örgütümüz TMMOB‘un; oda��nda, 
öznesinde insan�n oldu�u bir mesle�in uygulay�c�lar�n�n ör-
gütü oldu�unu, insan odakl� olmas�ndan dolay�, bizim mesle-
�imizin onurlu bir meslek, ama bir o kadar da sorumluluklar� 
olan bir meslek oldu�unu vurgulad�.

TMMOB‘nin bir yandan insana ve insanl��a kar�� i�len-
mi� suçlara kar�� ç�kt���n�, öte yandan da insana ve insanl��a 
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olan sorumluluklar�n bilincinde oldu�unu ve sorumluluk-
lar�n gereklerini yerine getirmeye çal��t���n�, bir yandan da 
üyelerimizi haklar�n�n elde edilmesine, taleplerinin gerçek-
le�mesine yönelik çabalarda bulundu�unu belirtti. Öte yan-
dan, sorunlar�m�z�n, toplumun ve halk�n sorunlar�ndan ayr� 
tutulamayaca��n, s�k�nt�l�, sanc�l�, sorunlu bir ülkede ya��yor 
olman�n tüm sonuçlar�n�, mühendis kimli�imizle birlikte, 
yurtta� kimliklerimiz dolay�s�yla yine bizi buldu�unu söyle-
di. Ya�amakta oldu�umuz kapitalist küreselle�menin kendi 
yaratt��� küresel kriz ile; yoksullar�n daha fazla yoksulla�t���, 
siyasal yap�da pek çok de�i�imin gerçekle�ti�i, kapitalist kü-
reselle�menin kriziyle karanl�k yüzünü bir kez daha gösterdi-
�ini söyledi. Neo-liberalizmin kurallar�n�n de�i�mez oldu�u 
öngörüsü sars�l�rken, krizden kurtulmak için sistemin talep-
lerine cevap vermenin de do�ru olmad���n�n ortaya ç�kt���n�, 
piyasan�n inisiyati� ne b�rak�lm�� bir ekonominin sürekli kriz 
üretmekte oldu�unu, faturas�n�n da emekçi halka, ücretliye, 
çal��ana kesildi�ini, özellikle Türkiye gibi kendi kaynaklar�-
n� kullanamayan, emperyalizme ba��ml� ülkelerin bu krizden 
daha da fazla etkilenece�ini dile getirdi. TMMOB‘ nin, böy-
le bir dönemde, örgütümüze “daha demokratik, daha bar��ç�, 
gelirini adaletli payla�an” bir Türkiye için büyük görevler 
dü�tü�ünün bilincinde oldu�unu, TMMOB ve ba�l� odalar�, 
örgütlü gücüyle birlikte sorumlulu�un gereklerini yerine ge-
tirece�ini söyledi.

Say�n SO�ANCI konu�mas�n�, TMMOB‘nin sorumlu-
luklar�ndan birinin de meslek alanlar�m�z üzerine gerçekle�-
tirdi�imiz sempozyum ve kongre gibi etkinliklerle bu alan-
daki sorunlar� ortaya koyarak çözüm önerilerini getirmek 
oldu�unu, bu defa da Co�ra�  Bilgi Sistemlerini konu�mak 
için bir arada oldu�umuzu söyleyerek sürdürdü.

Co�ra�  Bilgi Sistemleri Kongremizin TMMOB‘nin çe�it-
li odalar sekretaryal���nda yürütülmekte olan her biri önemli 
kongre, kurultay ve sempozyum etkinliklerinden birisi oldu-
�unu, Kongremizin ülkemiz aç�s�ndan büyük önem ta��yan 
Co�ra�  Bilgi Sistemleri altyap�s�, uygulamalar� ve kurumsal-
la�ma çabalar�n�n bilimsel ortamlarda tart���larak biçimlen-
dirilmesine, deneyimlerin ve kar��la��lan sorunlar�n payla��l-
mas�na, çözüm önerilerinin tart���larak geli�tirilmesine katk� 
sunaca��n� umdu�unu belirterek konu�mas�n� bitirdi.

Aç�l�� konu�malar�n�n ard�ndan Co�ra�  Bilgi Teknolojileri 
Fuar�‘n�n aç�l��� gerçekle�tirildi. Fuar aç�l���ndan sonra; 
Ça�r�l� Bildiri Sunumlar� Prof. Dr. Werner KUHN (Muenster 
Üniversitesi, Geoinformatik Bölümü) ve Dr. Chryssy A. 
POTSIOU (National Teknik Üniversitesi ve FIG 3. Komisyon 
Ba�kan�) taraf�ndan gerçekle�tirildi. 

Kongrede; CBS ve Altyap� Uygulamalar�, CBS ve Havza 
Yönetimi, Konumsal Analiz ve Karar Destek Uygulamalar�, 
Ya�anabilir Gelecek için Yerelde Birlikte Çal��abilirlik, 
Ya�anabilir Gelecek için Çevre Koruma ve Arazi Kullan�m 
Planlamas�, CBS ve di�er Meslek Disiplinleri Uygulamalar�, 
Konumsal Veri Altyap�lar�, 3B Kent Modelleri, Belediyelerde 

CBS Uygulamalar�, CBS ve Uzaktan Alg�lama Uygulamalar�, 
CBS ve Çevresel Kaynak Yönetimi, Ya�anabilir Gelecek için 
Kamuda Birlikte Çal��abilirlik, Kamu Kurumlar�nda CBS 
Uygulamalar�, CBS ve Afet Yönetimi, Web 2.0 Uygulamalar�, 
Aç�k Kaynak Kodlu Çözümleri ve Karto�rafya, Ya�anabilir 
Gelecek için TUCBS ve Birlikte Çal��abilirlik konular�nda 
sunum, panel, forumlarla ve son gün yap�lan poster sunum-
larla konular çok disiplinli ve geni� kat�l�ml� ortamda payla-
��ld�.

Günümüzde bilginin önemi giderek artmakta,  veri ve bil-
ginin etkin biçimde yönetilmesi ve insanl�k hizmetine sunul-
mas�, daha ya�an�labilir bir dünya için kaç�n�lmaz olmaktad�r. 
CBS‘nin çe�itli boyutlar�n�n tart���ld��� ve farkl� disiplinlerle 
bütünle�ti�i, bilginin kamu yarar� için payla��m�n� öne ç�ka-
ran TMMOB 2. Co�ra�  Bilgi Sistemleri Kongresinin ba�ar�l� 
bir �ekilde tamamlanmas�na katk� ve destek veren; Kongre 
Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu ba�ta olmak üzere, 
TMMOB Yönetimi ve ba�l� odalar, Genel Merkez Yönetimi 
ve çal��anlar�, �zmir �ube Yönetimi ve çal��anlar�, di�er tüm 
�ubelerimiz, Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar�m�z, ha-
z�rl�k toplant�lar�na katk� koyan �zmir �ube eski ba�kanlar� 
ve �zmir �ube Temsilcilikleri, kurum- kurulu�, bilim insanla-
r� ve meslekta�lar�m�za vermi� olduklar� destek ve emekler-
den dolay� te�ekkürlerimizi sunar�z. 

Daha ayr�nt�l� bilgi ve sonuç bildirgesi için Odam�z web 
sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz.

Lüt�  ÜNAL - Asl� TOPAL / �zmir

TUJK 2009 Y�l� Bilimsel Etkinli�i
8-13 Kas�m 2009 Tarihlerinde
Konya’da Gerçek le� tirildi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2009 Y�l� Bilimsel 
Etkinlikleri 8-13 Kas�m 2009 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisli�i ev sahipli�inde HKMO Konya �ubesi 
ve Tübitak’�n deste�iyle Konya’da düzenlenmi�tir. 2002 y�-
l�ndan bu yana düzenli olarak gerçekle�tirilen bu toplant�lar-
da jeodezinin güncel problemlerinden biri çal��tay konusu 



hkm 2010/1  Say� 102

-39-

Sempozyum, Konferans, Seminer

olarak seçilmektedir. Seçilen konu, ilgili disiplinleri de kap-
sayacak biçimde kamu ve özel sektör kurulu�lar�n�n temsilci-
leri ve ara�t�rmac�lar taraf�ndan teori ve uygulama düzeyinde 
tart���lmakta, kurumlararas� bilgi payla��m� sa�lanmakta ve 
çözüm önerileriyle birlikte sonuçlar de�erlen diril mektedir. 
2009 y�l� bilimsel etkinliklerinde “Deformasyon Analizi” 
çal��tay konusu olarak benim senmi� ve bu ba�l�k 11-13 
Kas�m’da Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen toplant�larda tüm ayr�nt�la-
r�yla ele al�nm��t�r. 

TUJK 2009 y�l� bilimsel etkinlikleri, deformasyon analizi 
amaçl� GPS verilerinin analizi ve de�erlendirilmesi konulu 
e�itim semineriyle, � ilen 8 Kas�m 2009 tarihinde ba�lam��t�r. 
Yrd. Doç. Dr. Güven Koçak ve Ar�. Gör. Sefa Yalvaç taraf�n-
dan verilen e�itim seminerlerine, kamu kurum ve kurulu�la-
r�nda görevli 18 ara�t�rmac� kat�lm��t�r. Kat�l�mc�lar Gamit/
Globk yaz�l�m�n� kullanarak deformasyonlar�n GPS göz-
lemleri yard�m�yla izlenmesi konusunda uygulama becerisi 
kazanm��lar ve bilgilerini payla�m��lard�r. Üç gün süren bu 
seminerler, özellikle lisansüstü düzeyde e�itimlerine devam 
eden ö�renciler taraf�ndan memnuniyetle kar��lanm��, ben-
zer e�itim faaliyetlerinin gelecek çal��taylarda da sürdürül-
mesi konusunda isteklerini bildirmi�lerdir.

Deformasyon analizinin tart���ld��� toplant�lara yer bi-
limlerinin de�i�ik bran�lar�ndan 150’ye yak�n bilim insan� 
ve kurum temsilcisinin yan� s�ra çok say�da ö�renci kat�lm��-
t�r. Biri aç�l�� olmak üzere 9 ba�l�k alt�nda gerçekle�tirilen 
oturumlarda, 35 davetli konu�mac� teorik ve uygulamaya da-

yal� güncel ara�t�rma sonuçlar�n� dinleyicilerle payla�m��lar 
ve deformasyon analizinde  yeni e�ilimler, yeni teknolojiler 
hakk�nda sunu� yapm��lard�r. Tüm sunumlar ve sonuçla-
r� dinleyicilerin de katk�s�yla soru-cevap bölümünde bütün 
yönleriyle tart���lm��t�r. Bu y�lki etkinliklere Massachussetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) Yer, Atmosfer ve Gezegen 
Bilimleri ö�retim üyesi Prof. Dr. Thomas Herring davetli ko-
nu�mac� olarak katk� vermi� ve GPS veri analizi ve gözlem-
lerin de�erlendirilmesi konulu iki sunu� yapm��t�r.

A�a��da verilen çal��tay program ba�l�klar� verilmekte-
dir. Yap�lan sunumlar�n büyük ço�unlu�u ülkemizde de�i�ik 
kurumlar�n öncülü�ünde yürütülen proje sonuçlar�n� kap-
samaktad�r. Nüfusun %70’inin I. ve II. derece deprem ku-
�a��nda ya�ad��� bilinen ülkemizde, ba�ta depremler olmak 
üzere toprak kaymalar�, sel bask�nlar� vb. do�al felaketlerin 
izlenmesine yönelik çok say�da ba�ar�l� ara�t�rman�n gerçek-
le�tirildi�i bu çal��tay ile birlikte bir kez daha görülmü�tür. 
Bu durum memnuniyet verici olarak kar��lanmaktad�r. Elde 
edilen sonuçlar�n toplumun ilgili kesimleriyle payla��lmas� 
bu çal��tay�n en önemli amac�d�r. Bu kapsamda, yap�lan su-
numlar ve tart��malar sesli ve görüntülü simtemlerce kay�t 
alt�na al�nm��t�r. Kay�tlar�n çözümlenmesi ve sonuçlar�n�n 
çal��tay kitab� olarak yay�mlanmas�na yönelik çal��malar de-
vam etmektedir.

TUJK2009 Teknik Program Oturum Ba�l�klar�
Teknik Aç�l�� Oturumu• 
Deformasyonlar�n �zlenmesinde Modern Ölçme • 
Yöntemleri
Deformasyonlar�n �zlenmesinde GNSS Uygulamalar�• 
Deformasyon Ölçmelerinde Parametre Kestirimi ve • 
�statistiksel Yöntemler
Yerkabu�u Deformasyonu• 
Mühendislik Yap�lar�n�n Deformasyonu• 
Deformasyonlar�n �zlenmesinde Fotogrametri ve • 
Uzaktan Alg�lama Uygulamalar�
Jeodezik A�larda Deformasyon• 
Dü�ey Deformasyon• 

Çal��tay etkinlikleri kapsam�nda yap�lan Türkiye 
Ulusal Jeodezi Komisyonu Geni�letilmi� Yürütme Kurulu 
Toplant�s�’nda 2010 y�l� etkinli�inin �zmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün ev sahipli�inde düzenlenmesine karar verilmi� 
ve 2010 y�l� bilisel etkinli�inin ba�l��� “Mekansal Planlamada 
Jeodezi Sempozyumu” olarak belirlenmi�tir.

Ayd�n ÜSTÜN / Konya


