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Tujk 2003 Y›l› Bilimsel Toplant›s›  “Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar” Çal›ştay›
24-26 Eylül 2003’de (Selçuk Üniversitesi -
KONYA)’ da Yap›ld›

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), jeodezi konu-

sunda araşt›rma ve uygulamalar yapan kamu kurum ve ku-

ruluşlar› ile jeodezi alan›nda öğretim ve araşt›rma yapan

yüksek öğretim kurumlar› ve jeodezi alan›nda çal›şmalar

yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler aras›nda işbirliği ve ko-

ordinasyonu sağlamak amac›yla, Türkiye Ulusal Jeodezi ve

Jeofizik Birliği’nin bir Komisyonu olarak kurulmuştur.

TUJK’n›n kendi tüzüğü ile belirlenmiş bir çok görevi

mevcuttur. Bunlardan biri “TUJK üyeleri aras›nda bilgi ile-

tişimini sağlamak için düzenlemeler yapmakt›r (bilimsel

toplant›, yay›n, vb)”. İşte “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

ve Jeodezik Ağlar Çal›ştay›” bu amaçla düzenlenen gele-

neksel toplant›lardan ikincisidir. İlki Boğaziçi Üniversitesi-

nin ev sahipliğinde İznik’de “Tektonik ve Jeodezik Ağlar”

ad›yla düzenlenmiştir. 

Çal›ştaylar›n temel amac›, konu ile doğrudan ya da dolayl›

olarak ilişkili disiplinler aras›nda bilimsel veri al›ş verişini

sağlayan, problemlere ortak bir görüş aç›s› içinde bakmay›

hedefleyen  ve mensuplar› aras›nda da kaynaşmay› sağlayan

etkinliklerdir. Jeodezi biliminin temel ürünlerinden olan

coğrafi verileri kullanan diğer disiplinlerle jeodezi aras›nda-

ki ilişkiler bu çal›ştay›n ana temas›n› oluşturmuştur. Bu aç›-

dan değerlendirildiğinde çal›ştay amac›na ulaşm›şt›r. 

Çal›ştay Yürütme Kurulu, 2003 y›l› içerisinde ilki

HGK’da, ikincisi Selçuk Üniversitesinde olmak üzere iki ön

haz›rl›k toplant›s› yapm›şt›r. Bu toplant›larda çağr›l› bildiri-

lerin konular›n›n belirlenmesi ve bu konuda sunuş yapmas›

düşünülen kişilere Yürütme Kurulu ad›na önerilerin götürül-

mesi planlanm›ş ve çal›ştayda planland›ğ› şekliyle bu sunuş-

lar gerçekleştirilmiştir. Ayr›ca Çal›ştaya doğrudan teknik

bildiri ile kat›lmak isteyenlere de ayr› bir oturum planlama-

s›n›n yap›lmas› karar alt›na al›nm›şt›r. Bu bildirilerin bilim-

sel incelemesi için hakem heyetleri belirlenmiş ve çal›şmalar

sunumlu yada oral bildiri olarak çal›ştayda yer alm›şlard›r.

24-25-26 Eylül 2003 tarihleri aras›nda düzenlenen Coğ-

rafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çal›ştay›na Üniver-

siteler (İTÜ, Y›ld›z TÜ, Boğaziçi, KTÜ, Karaelmas, Niğde

ve Selçuk Üniversiteleri), Harita Genel Komutanl›ğ›, Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütleri,

Belediyeler, DSİ, TCK, gibi kuruluşlardan, özel sektör çal›-

şanlar›ndan ve İstanbul, İzmir ve Antalya HKMO Odalar›n-

dan temsilciler olmak üzere 315 meslek çal›şan› kat›lm›şt›r.

Çal›ştayda “Temel Jeodezik Ağlar” konulu bir teknik

oturumda 5 çağr›l› bildiri, “Coğrafi Bilgi Sistemleri” konu-

lu iki ayr› oturumda 7 çağr›l› bildiri, “Coğrafi Bilgi Sistem-

leri ve Jeodezik Ağlar İlişkisi” konulu bir teknik oturumda

3 çağr›l› bildiri, Sunumlu Teknik Oturumda 4 bildiri, Poster

bildiri olarak da 5 bildiri sunulmuştur. Çal›ştayda ayr›ca

“Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Standartlar ve Yasal Düzenle-

meler” konulu bir panel yap›lm›şt›r. 

Bilindiği gibi bilgi teknolojileri, çok değişik alanda in-

sanl›ğa hizmet vermektedir. Özellikle konuma bağl› verile-

rin yönetilmesinde de CBS önemli bir fonksiyonu yerine

getirmektedir. Jeodezi ile CBS nin entegrasyonu art›k yer-

yüzündeki doğal ve yapay kaynaklar›n çok daha verimli yö-

netilmesine neden olmuştur. Bu anlamda harita mühendis-

lerinin jeodezinin gelişiminde gösterdikleri aktif rolü,

CBS’nin kurulmas›, geliştirilmesi ve korunmas› içinde gös-

termelidirler. Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogramet-

ri Mühendisliği) eğitimi ve mesleki tecrübe bu görevin ye-

rine getirilmesine olanak sağlamaktad›r. Haritac›lar ayr›ca

bu verilerin anlaml› hale getirilmesi ve değerlendirilmesi

gibi aşamalarda diğer meslek gruplar›na göre art› avantajla-

ra sahiptirler. K›sacas› profesyonel yönetim anlay›ş›na sa-

hiptirler. Çal›ştay sonunda kat›l›mc›lar›n genel olarak ortak

görüşü bu çerçeve içinde yoğunlaşm›şt›r.

Yukar›da da aç›kland›ğ› üzere gerek ele al›nan konular›n

önemi, gerekse de mesleki bilim politikas›na katk›lar› dik-

kate al›nd›ğ›nda çal›ştay›n başar›l› geçtiği, sunulan bildiriler

ve panelde ele al›nan konular›n doyurucu nitelikte olmas›

nedeniyle kat›l›mc›lara önemli bilgiler verildiği kat›lan tüm

bilim adamlar›n›n ortak görüşü olarak ifade edilmiştir. 

Çal›ştaya; 
TÜBİTAK, HKMO Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi

Vakf›, Paksoy Teknik Hizmetler Ltd. Şti., Graftek A.Ş., Ge-

omatics Müh. Ltd. Şti., Ak Mühendislik Ltd. Şti., Borat Ha-

ritac›l›k Sistemleri Ltd. Şti., Sistem Bilgisayar ve Teknik

Hiz., San. A.Ş., FMC Uzay ve Bilişim Teknolojiler Ltd.

Şti., Geotech Grup Ltd. Şti., Küresel Harita Ltd. Şti., Vak›f-

bank ve Nobel Yay›nevi  katk› sağlam›şlard›r. 
Ferruh YILDIZ / Konya
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I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
30-31 Ekim Tarihlerinde İstanbul’da Yap›ld›

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› (HKMO)

Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile Y›ld›z Teknik Üni-

versitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ta-

raf›ndan düzenlenen I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sem-

pozyumu 30-31 Ekim 2003 tarihleri aras›nda İstanbul’da

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryumunda gerçekleştiril-

miştir. Sempozyumu, çok say›da kurum ve kuruluştan 355

kat›l›mc› izlemiştir. Sempozyumda 35’i sunulu, 12’si de

poster olmak üzere toplam 47 bildiri yer alm›şt›r.Sempoz-

yumda sunulan bildiriler aşağ›daki konu başl›klar›nda top-

lanmaktad›r:

• Deformasyon Ölçmeleri 

• Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu 

• Hidrografik Ölçmeler 

• Endüstriyel Ölçmeler 

• Yeralt› Ölçmeleri 

• Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon 

• Modern Ölçme Yöntemleri 

• Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamalar› 

• Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamalar›

• Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi 

Bu bildiriler toplam 7 ayr› oturumda sunulmuştur. Bu su-

numlar, kat›l›mc›lar›n soru ve katk›lar›yla zenginleşmiş ve

Sempozyumun önemli hedeflerinden birisi olan bilgi payla-

ş›m ortam›n›n oluşmas›na önemli katk›lar sağlam›şt›r. 

Sempozyum, nicelik ve nitelik aç›s›ndan beklentilerin

üzerinde bir  kat›l›mla gerçekleşmiştir. Bu da böyle bir sem-

pozyumun ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermek-

tedir. Bu sempozyumla ülkemizde bir ilk gerçekleştirilmiş

ve sempozyum değerlendirme anketi düzenlenmiştir. Bu an-

ket ile sadece kat›l›mc›lar›n sempozyum hakk›ndaki görüş

ve değerlendirmeleri al›nmam›ş, ayn› zamanda gelecek sem-

pozyumlar hakk›nda da çok önemli ipuçlar› elde edilmiştir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin güncel konular› içerdiği,

sempozyumun mesleki bilgi ve tecrübelerin artmas›nda

olumlu bir etkiye sahip olduğu, mesleki kaynaşmay› sağla-

mada önemli bir role sahip olduğu, bu sorular için al›nan pu-

anlar›n oldukça iyi olmas›ndan anlaş›lmaktad›r. Ayr›ca böy-

le bir sempozyumun her y›l yap›lmas›n› isteyenlerin oran›

%50, iki y›lda bir yap›lmas›n› isteyenlerin oran› da %46 ola-

rak ç›km›şt›r. Bu değerler, bu tür sempozyumlara ülkemizde

ne denli ihtiyaç duyulduğu, ne kadar önemli bir aç›ğ› kapat-

t›ğ› konusunda önemli ipuçlar› vermektedir. Genel olarak

kurumlara göre kat›l›mc› say›lar› Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Kurumlara Göre Kat›l›mc› Say›s›

Üniversiteler Kamu Özel Lisans/ TOPLAM

Kuruluşlar› Kurumlar Y. Lisans

Öğrencileri

57 105 25 168 355

Diğer yandan sempozyum için al›nan eleştirilerin hemen

hepsi süre konusunda odaklanmaktad›r. Bildiri say›s›n›n

çok olmas› nedeniyle soru-cevap sürelerinin az, program›n

ise çok yoğun olduğu belirtilmiştir. Bu durum sonraki sem-

pozyumlarda mutlaka dikkate al›nacakt›r. 

Sonuç olarak, son derece verimli ve aktif kat›l›ml› geçen

bu sempozyum;

1- Uygulay›c›lar ile akademisyenler bir araya getirilmiş-

tir. Bu şekilde özellikle uygulay›c›lar için gerçekleştirdikle-

ri projelerin tart›ş›lmas› bak›m›ndan da önemli bir ortam

oluşturmuştur.

2- 13 üniversiteden, 16 kamu kuruluşundan, 11’den faz-

la inşaat ve harita firmas›ndan 187 ve öğrencilerle birlikte

toplam 355 kat›l›mc›y› bir araya getirmiştir.

3- Mühendislik ölçmelerinin ne denli önemli olduğu bu

sempozyumda vurgulanm›şt›r. Böylece Sempozyumun dü-

zenlenmesi ile mühendislik ölçmeleri alan›ndaki potansiye-

lin harekete geçirilmesi ve bir boşluğun doldurulmas› yö-

nünde önemli bir ad›m at›lm›şt›r.

4- Harita Mühendisliğinin, günümüzde de devam eden

klasik çal›şma alanlar›n›n yan›nda, diğer bir çok mühendis-

lik disiplinlerinin uygulamalar›nda da yer ald›ğ›, bu uygula-

malar›n önemli bileşenlerinden biri haline geldiği görül-

mektedir.

Sempozyuma Destek sağlayanlar: 
• Nizamoğlu Mühendislik Müşavirlik Taahhüt İnşaat

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sempozyum Prog-
ram ve Bildiri Özetleri kitapç›ğ›n› bast›rarak,

• Çağdaş Harita Anonim Şirketi, Çanta ve Bloknotlar›
yapt›rarak, 

• Güriş-ACK, Taşeliyet, Alarko ve Yüksel İnşaat Şirket-

leri maddi katk› sağlayarak  Sempozyuma destek

vermişlerdir.

Sempozyumun sonunda Yürütme Kurulu Başkan› Doç.

Dr. Halil ERKAYA, k›sa bir kapan›ş konuşmas›yla; iki gün

süreyle sab›rla ve ilgiyle Sempozyumu izleyen kat›l›mc›la-

ra, bildiri sunanlar ile maddi ve manevi destek sağlayanlara

Yürütme kurulu ad›na teşekkür etmiştir.

Halil ERKAYA / İstanbul 
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