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Mesleki Kimliðimizde Yeni Açýlýmlar
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Özet
Bu yazýda, bilgi ve iletiþim çaðýnda hem bilimsel ve teknolojik bakýþ
açýsýndan, hem de görev ve hizmetlerin yürütülmesi bakýmýndan
deðerlendirildiðinde, mesleðimizin dünyada ve ülkemizde geldiði
nokta kavramsal olarak tartýþmaya açýlmaktadýr. Yaþanan bu kabuk
deðiþimlerinin ve buna uygun olarak yapýlan yeni tanýmlamalarýn,
her devirde içinde yaþanan çaða damgasýný vuran yenilik ve
geliþmelere paralel tarihsel bir evrimin sonucu olduðu görüþü ortaya
atýlmaktadýr.
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Abstract
The Evalution of our Professional Identity from Geometry
to Geomatics
This paper opens up a new discussion on the conception of how our
profession is perceived in the world and in our country in view of
todays technology and science as well as in conducting tasks and
services. It also raises a point that all these changes and new
definitions constructed outcome of these changes are the results of
a historical evolution parallel to innovations and improvements that
are distinguishing features of their era when they emerge. This paper
also tries to shed some light into the search of identity and vision
being experienced in the academic life and the sector.
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1. Giriþ
Günümüzde neredeyse tüm sektörlerde öngörülen çok disiplinli
çalýþma alanlarýndaki kaçýnýlmaz mesleki rekabetin ve bunun
yanýnda, geliþen bilgi ve iletiþim teknolojilerinin yarattýðý
yoðun devinimin etkisi altýnda mesleðimiz de yeni açýlýmlara
ve deðiþimlere doðru sürüklenmektedir. Bilgi toplumu olma
yolundaki tüm deðiþim ve yeniden yapýlanma çabalarý bir
anlamda, mühendislik dalýmýza yeni ve iddialý görev alanlarýnýn
kapýsýný aralamaktadýr. Bu baðlamda baþta mesleki eðitim
alanýmýzda içeriksel bir reform hareketine giriþilmesi, baþlanmýþ
reform süreçlerinin hýzlandýrýlarak bir an önce çalýþma
alanlarýna yansýtýlmasý, acil çözüm bekleyen zorunlu mesleki
problemler kategorisinde deðerlendirilmelidir. Þu anda

kullanýmda olan ismimizin, dolayýsýyla mesleki kimliðimizin,
öngörülen reformlar çerçevesinde ne kadar taþýyýcý olduðu da
tartýþmaya açýlmasý gereken diðer bir konu olarak karþýmýzda
durmaktadýr (KARSLIOÐLU 2007).
Gelinen nokta, mesleki anlamda bir kabuk deðiþimi ve
yeni bir kimlik ve vizyon tanýmlanmasý aþamasýdýr. Bu aþama
ise tesadüflerin bir sonucu deðil, tarihsel bir evrimin ürünüdür.
Mühendislik hizmetlerini, ürünlerini ve üretim yöntemlerini
belirleyen faktörler, içinde yaþanýlan çaðýn bilimsel ve teknik
olanaklarý, insanlýðýn gereksinimleri, arzu ve talepleridir.
Ýnsanlýðýn gereksinimleri ve talepleri, uygulamalarýn ve dolayýsýyla teknolojinin hedeflerini belirler; uygulama ve teknoloji
ise kaynaðýný bilimden alýr. Bilim ve teknoloji, tarih içerisinde
genellikle birbirinden baðýmsýz olarak geliþmiþlerdir. Ýlk kez
iliþkiye girdiklerinde bilim teknolojiyi izlemiþtir. Örneðin;
termodinamik, buhar makinelerinin icadýndan 100 yýl sonra
ortaya çýkmýþtýr. Günümüzde ise teknoloji bilimi izlemektedir.
Teknolojiye dayalý olarak verilen hizmetler ve gerçekleþtirilen uygulamalar, içinde bulunduklarý çaðda desteklendikleri bilim dalýnýn damgasýný taþýrlar. Bu uygulama ve
hizmetleri görev edinen mühendislik disiplinleri de bu bilim
dallarýný referans alan isim ve unvanlarla anýlýrlar. Bu isimlendirilme, ilgili mühendislik disiplininin kimlik ve vizyonunun
tanýmlandýðý, kendiliðinden geliþen uzun ve tarihsel bir evrim
sürecinde gerçekleþir. Bu süreç, mesleki eðitim ve çalýþma
alanýný doðrudan etkiler ve mesleki vizyondaki deðiþmeyi ve
geliþmeyi þekillendirir. Ýlgili mesleðin üyesi olan kiþilerin ve
kurumlarýn bu deðiþimin dýþýnda kalmalarý olanaksýzdýr.
Mesleðimiz açýsýndan deðerlendirildiðinde, yukarýda
anlatýlanlara son derece uygun bir geliþme yaþanmýþtýr.
Mesleðimiz, ilk ortaya çýkýþýndan bugüne kadar uygarlýk
birikimlerini hemen kullanan, teknolojik geliþmeleri kendi
gereksinimlerine hýzla uyarlayarak geliþmesini sürdürmüþ bir
disiplindir ve tarih içerisinde, yaþanýlan çaðýn egemen bilimine
ve tekniklerine paralel olarak defalarca evrilmiþ, meslektaþlarýmýz dönemin içeriðine uygun vasýflarla ve isimlerle
çaðrýlmýþlardýr. Bu yazýda, mesleki vizyonumuzdaki deðiþimler
tarihsel boyutu ile birlikte irdelenmeye çalýþýlmaktadýr.
Bu çalýþmada, sektörümüzde gündeme gelen yeni bir
mesleki vizyon ve kimlik tanýmlanmasý sürecinde, bir isme
koþullandýrma gayreti söz konusu deðildir. Burada, odaklanýlan
ana tema, kavramsal olarak adlandýrmanýn kiþilerin,
kurullarýn veya kurumlarýn inisiyatifinde olan bir eylem gibi
görülse de, bunun tarihsel ve sosyal bir evrilme ve birikimin
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sonucu olduðunu tartýþmaya açmaktýr. Tartýþmaya açýlan konu,
mesleðimizin sektörel alanda tabelalarda yer alacak ismi
deðil, akademik ve eðitsel alanda uluslararasý standartlarla
örtüþen kimlik ve vizyonudur.

2. Mesleki Kimliðimizin Tarihsel Geliþimine Kýsa
Bir Bakýþ
Harita-kadastro hizmetleri ve faaliyetleri, eski çaðlardan
günümüze uzanan geliþme sürecinde, deðiþik içerikteki ve
düzeydeki beklentilere göre savunma, vergi, yargý, þehirleþme,
imar, kamulaþtýrma, arsa ve arazi düzenlenmeleri, mühendislik
projelerinin hazýrlanmasý ve gerçekleþtirilmesi, sosyal, kültürel,
turistik, teknik ve ekonomik planlama gibi toprakla ilgili her
türlü tasarým ve uygulama ile taþýnmaz mülkiyetinin devlet
güvencesinde korunmasý hizmet ve faaliyetlerinde duyulan
gereksinmeleri karþýlama görevini üstlenmiþtir (AKSOY
2003).
Uzun yýllar mesleðimize isim veren Geometri biliminin
ortaya çýkýþýnýn, milattan önce 3000 yýllarýnda Nil nehri
kenarýnda tarýmla uðraþan insanlarýn mülkiyet kadastrosu
gereksinimine dayandýðý bilinmektedir. Yerleþmeler sýrasýnda,
köylerin kuruluþunda, arazilerin bölünmesinde ve aplikasyonunda ilk meslektaþlarýmýza, yani geometricilere gereksinim
duyuluyordu. Geometrici meslektaþlarýmýz Mýsýr, Asur ve
Babil kentlerinde yaþamýþlar ve ölçü halatý, çekül, su düzeci
gibi aletlerle hizmet vermiþlerdir. Tarihte ilk dünya haritasýnýn
da Babilli bu meslektaþlarýmýz tarafýndan çizilmiþ olduðu
bilinmektedir (KÖKTÜRK 2004a).
Antik çaðlarda, Roma Ýmparatorluðu döneminde
oluþturulan ve adýna Roma Hukuku denilen düzenlemeler
ise mülkiyet alanýndaki geliþmelerin temelini oluþturmuþ ve
geometrinin hem bilim hem de meslek olarak geliþmesini
sürdürmesine katkýda bulunmuþtur. Ortaçaðda geometri, yedi
serbest sanattan biri olarak kabul görmüþtür (KÖKTÜRK
2004b).
Pusulanýn ortaya çýkýþý, matbaanýn keþfi ve dünyanýn
bilinmeyen yerlerine yolculuklarla baþlayan coðrafi keþifler
çaðý, ilk harita projeksiyonu uygulamalarýna zemin saðlamýþtýr. Ortaçað insanýnýn kaygýsýný ve çabasýný artýk salt
yerin ölçülmesinden ziyade yerin þekli ve büyüklüðü ile
beraber üzerindeki kara parçalarýnýn büyüklükleri ve birbirlerine göre konumlarýnýn belirlenmesi, yani coðrafi bilgilerin
geometrik tasarýmý oluþturmaya baþlamýþtýr. Aristotelesin
(Ý.Ö. 384-322) tanýmýyla, Yunanca, g h = yeryuvarý, dünya ve
d a i w = bölüyorum sözcüklerinden türeyen jeodezi,
ortaçaðda yeryuvarýnýn ve diðer gök cisimlerinin þeklini
ölçmelerle belirlemeyi amaçlayan bir bilim dalý olarak ortaya
çýkmýþtýr.
Bu tarihi geliþme, meslektaþlarýmýzýn jeodezyen ve
kartograf gibi isimlerle anýlmasýna, mesleðimizin ise jeodezi
ve kartografya bilimlerinin uygulamalarý olarak nitelendirilmesine yol açmýþtýr.
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Jeodezinin geliþmesinde önemli etkilerden biri, Hollandalý
optikçi Lipperhey tarafýndan 1608de dürbünün bulunmasýdýr.
Johannes Kepler (1571-1630) ise dürbünü jeodezik amaçlar
için geliþtirmiþtir. Böylece, bir ülkenin tümünün veya
bölgelerinin birbirleriyle iliþkilendirilerek ölçülmesi olanaðý
doðmuþtur. Bununla birlikte, yerin biçimini ve büyüklüðünü
gerçeðine yakýn (hassas) olarak yeniden belirleme isteði ve
ayný zamanda da, uygulamadaki beklentiler baðlamýnda
zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr. Bilimsel anlamda Jeodezi
sözcüðünün kullanýlmaya baþlanmasý ve bugün de hala
geçerliliðini sürdüren teorik bilgilerin oluþturulmasý anlamýnda
19. Yüzyýlýn ortalarý Jeodezinin modern bir bilim olarak
geliþmesinin baþlangýcý olarak kabul edilmektedir (AKSOY
1998). F.R.Helmertin iþaret ettiði tanýmýyla Jeodezi
yeryuvarýnýn ölçülmesi bilimidir. Jeodezi, bir bilim olmasýnýn
yanýnda ayný zamanda bir mühendislik disiplinidir.
Jeodezi mühendisliði, bir yandan yer yuvarýnýn gerçek
þekli olarak tanýmlanan jeoidin belirlenmesinde; diðer yandan,
ülkeler kapsamýndaki büyük alanlarýn birim sistemlerde
belirlenmesi için, kavranan alanýn büyüklüðüne göre küre ve
elipsoit gibi jeoide uygun referans yüzeylerinin konumlandýrýlmasýnda ve bu yüzeylere indirgenen jeodezik ölçülere
dayalý olarak noktalarýn koordinatlarý ile tanýmlanmasýnda,
deðiþik türlerde ve ölçeklerde, farklý gereksinmeleri karþýlayacak harita üretim hizmetlerinde yoðunlaþmýþtýr.
Diðer taraftan geçmiþi, yukarda deðinildiði gibi M.Ö.
3000 yýllarýna kadar uzanan kadastro, Fransýz Ýhtilali ile yeni
bir anlam, boyut ve içerik kazanmýþtýr. Osmanlýda 19.Yüzyýlda
tapu sicili olarak baþlayýp 1926 yýlýnda Medeni Kanunun
kabulü ile ülkemizde de resmiyet kazanmýþtýr. Tarihi sürecinde meslektaþlarýmýzýn taþýdýklarý kadastrocu unvaný ile
sürdürülen ilgili çalýþmalar, tesis kadastrosunu tamamlamýþ
hatta birkaç kez yenileyerek günümüzde güncelleme boyutuna
indirgemiþ olan geliþmiþ batý ülkelerinde, kadastro bilgilerinin,
modern mekansal bilgi sistemlerinin temel bilgileri olarak
güncellik kazanmasý karþýsýnda yeniden önemini artýrmýþtýr.
Günümüzde çok amaçlý kadastro ve tapu hizmetleri, bilgi
sistemleri kavramýnda bilgisayar ortamlarýnda gerçekleþtirilmektedir.
19. Yüzyýlýn önemli olaylarýndan biri de fotogrametrinin
temellerinin atýlmasýdýr. Fotogrametrinin bugünkü teknik
anlamýndaki geliþmesi 1837 yýlýnda fransýz fizikçi Louis J.M.
Daguerre (1787-1851) tarafýndan fotografýn bulunuþundan
sonra olmuþtur. Fotogrametri, fotograf dâhil görüntü veren
tüm araçlarý kullanarak yaratýlan modeller üzerinde yüksek
presizyonlu ölçmelerin öðretisi olan bir bilim dalýdýr. Diðer
bir geliþme, Fotogrametri ile birlikte anýlan uzaktan
algýlamadýr. Uzaktan algýlama terimi 1960 yýlýnda,
Explorer-6 dünyanýn uzaydan ilk görüntüsünü algýladýktan
sonra literatüre girmiþtir (BÝLGÝ 2007). Fotogrametri ve
uzaktan algýlama, yeryüzeyinin büyük alanlarý kaplayan
bölgelerinden hýzlý ve presizyonlu bir biçimde veri kazanýmý
olanaðý sunmalarý bakýmýndan modern haritacýlýðýn baþta gelen
tercihleri arasýnda yer almaktadýrlar.
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Jeodezi, Fotogrametri ve Uzaktan Algýlama bilimlerinin
yeþermesi, geliþmesi ile mesleðimiz, yer bilimleri, inþaat,
çevre gibi mühendislik alanlarý içerisinde baðýmsýz bir disiplin
olarak kendini kabul ettirmiþtir.
Tarihi süreç içinde deðiþik isimlerle adlandýrýlan
meseleðimiz,1930lu yýllarda Dünya üniversiteleri programlarýnda Amerika, Avustralya ve Okyanus ülkelerinde ölçme
ve haritacýlýk (surveying and mapping) ve Avrupa ülkelerinde
jeodezi ve fotogrametri (geodesy and photogrammetry)
isimleriyle anýlmaya baþlanmýþtýr. (KONECNY 2002).
Ülkemizde ilk mühendislik eðitimi 1949 yýlýnda, o zamanki
adýyla Ýstanbul Teknik Okulu olan bugünün Yýldýz Teknik
Üniversitesinde Harita ve Kadastro Mühendisliði ismiyle
verilmeye baþlanmýþtýr. 1968de KTÜde Jeodezi Mühendisliði
ve 1969 yýlýnda da Ýstanbul Teknik Üniversitesinde ayný alanda
eðitime baþlayan bölüm adý Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliði olarak kabul edilmiþ, Yüksek Öðretim
Kanununun yürürlüðe girdiði 1981 yýlýndan itibaren bu
mühendislik alanýnda eðitim veren ve verecek olan tüm
bölümlerin adý Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði
Bölümü olarak standartlaþmýþtýr.
Son yýllarda saðlanan bilimsel ve teknolojik geliþmeler,
mesleðimizin uygulama alanlarýný önemli oranda geniþletmiþ,
teknolojinin geliþmesi ile deðiþik bilgilere ulaþmak, bu bilgileri
yöneterek hizmete sunmak kolaylaþmýþ, toplanan bilgilerle
oluþturulan deðiþik içerikli bilgi sistemleri, kamu yönetiminde
ve ekonomide anlamlý ve eþgüdümlü bir çalýþma için çok
önemsenen bir konuma ulaþmýþtýr (AKSOY 2003). Özellikle
1960lý yýllarda elektronik uzunluk ölçme aletlerinin ve
yöntemlerinin, uydular ile konum belirleme tekniklerinin
geliþmesi, mesleðimiz uygulamalarýnda yeni çýðýr açmýþtýr.
Yeryüzeyinin uydular aracýlýðýyla görüntülenmesi, bilgisayar
destekli kartografik tasarým teknikleri ve coðrafi bilgi sistemleri
aracýlýðýyla mekânsal verinin analizi ve yönetimi olanaklarý,
mesleðin yeni uygulama hedefleri ve vizyonu üzerine yeniden
düþünülmesi gereðini doðurmuþtur (KONECNY 2002).
Bu geliþmeler karþýsýnda meslek faaliyetlerimizin ülkemizde
nasýl algýlandýðýna iliþkin bir örnek ilgi çekicidir:
Türkiye Ýþ Kurumu, Türk Meslekler Sözlüðü 2148 kodlu
Meslek Bilgi Yapraklarýnda yer alan, sektörümüze iliþkin
hizmet ve bazý mesleki unvanlar aþaðýdaki þekilde tanýmlanmaktadýrlar (URL-3):
Fotogrametrist, iþletmenin genel çalýþma prensipleri
doðrultusunda, araç, gereç ve ekipmanlarý etkin bir þekilde
kullanarak, iþçi saðlýðý, iþ güvenliði ve çevre koruma
düzenlemelerine ve mesleðin verimlilik ve kalite gereklerine
uygun olarak;
a) Mevcut topoðrafik harita ve planlarý göz önüne alarak
ve hava fotoðraflarýndan yararlanarak matematiksel
formül ve fotometrik teknikler uygulayarak topoðrafik
özellikleri belirlemek,
b) Fotoðraflarý çekilen alanlarýn yüksekliklerini gösteren
modeller hazýrlamak.
vb. görev ve iþlemleri yerine getirir.

Harita Mühendisi, iþletmenin genel çalýþma prensipleri
doðrultusunda, araç, gereç ve ekipmanlarý etkin bir þekilde
kullanarak, iþçi saðlýðý, iþ güvenliði ve çevre koruma
düzenlemelerine ve mesleðin verimlilik ve kalite gereklerine
uygun olarak:
a) Mevcut not, plan, eski harita, tapu, harita çizimine
yardýmcý olacak diðer dökümanlarý ve çizimde istenen
þartlarý incelemek,
b) Çizimi yapýlacak yerin karadan, havadan ve denizden
görünümünü araþtýrýp gerekli hesaplarý yapmak,
c) Sahada kullanýlacak aletlerin ayarlarýný yapmak veya
yaptýrmak,
d) Yeryüzü, yer altý ve sualtý bölgelerine ait hakiki noktalar,
yükseklikler, kotlar, hatlar, açýlar, eðriler ve diðer
donelerin tespiti için etütler yapmak,
e) Poligonlarý hazýrlayýp, teodolit ile poligonlarýn açý ve
kenarlarýnýn yükseklik ölçülerini almak,
f) Saha çalýþmalarý sonucu elde edilen deðerleri ve diðer
þartnameleri gözönünde bulundurarak belli bir ölçekte
harita çizmek,
vb. görev ve iþlemleri yerine getirir.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,; iþletmenin genel
çalýþma prensipleri doðrultusunda, araç, gereç ve ekipmanlarý
etkin bir þekilde kullanarak, iþçi saðlýðý, iþ güvenliði ve çevre
koruma düzenlemelerine ve mesleðin verimlilik ve kalite
gereklerine uygun olarak;
a) Proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar
oluþturmak,
b) Belirli yöntemleri (fotogrametri yöntemi, arazi bilgi
sistemleri, yapay uydular aracýlýðýyla ölçmeler)
kullanarak þehir, ilçe ve köylerin imar planlarýnýn
hazýrlanmasýnda yardýmcý olmak,
c) Her ölçekteki haritanýn hazýrlanmasýný, araziye iliþkin
projelerin etüt ve uygulamalarýný gerçekleþtirmek,
d) Yeryüzü üzerinde kontrol noktalarý aðý oluþturmak ve
jeodezik ölçümler yapmak,
e) Arazide ekipler halinde çalýþýlarak yapýlan jeodezik
ölçümleri bilgisayarda mm düzeyinde hesaplamak,
f) Bu þekilde elde edilen koordinat ve detay bilgileri belli
ölçekte çizerek harita elde etmek,
vb. görev ve iþlemleri yerine getirir.
Görüldüðü gibi bu meslek tanýmlamalarýndan hiçbiri
mesleðimizin hizmet içeriðini tam kapsamamaktadýr. Bu
tanýmlar içerisinde sayýlan iþler, hizmet alanýmýzýn sadece
dar bir kýsmýný içeren klasik haritacýlýk görevi ve hizmetlerini
ifade etmektedirler. Kimliðimizin isimlendirilmesinde de bir
karmaþa vardýr.
Dolayýsýyla, sayýlan bu isimlendirmeler mesleðimizdeki,
özellikle akademik alandaki yeni açýlýmlarý ifade etmede artýk
yetersiz kalmakta ve günümüzde, çaðýmýzýn Biliþim Çaðý
olarak nitelendirilmesine yol açan bilgisayar ve uydu
teknolojilerindeki geliþme düzeyi, sektörümüzün çalýþma
alanýný mekana ait konum dâhil tüm bilgilerin teknolojik
kazanýmý, iþlenmesi ve sunumu baðlamýnda da geliþtirerek
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geniþletmiþ, buna koþut olarak üretilen hizmetler de çeþitlenmiþtir (AKSOY 2003). Mekânsal veri üretimi, verilerin
korunmasý, iþlenmesi, analizi, yeni verilere dönüþtürülmesi
ve yaratýlan mekânsal bilginin yönetimi, görselleþtirilmesi ve
sistemler arasý iletiþim görevlerini ifade eden güncel bir tanýmýn
benimsenmesi süreci yaþanmaktadýr.
Geride býraktýðýmýz 20 yýlý kapsayan bu yeni çaðdaþ
sektörel yapýlanma, mesleðimizin adýnýn anýlan eski ünvanlarý
aþýp güncellenmesi görüþünü gündeme getirmiþtir. Bu
baðlamda, Akademik ve sektörel alanda özellikle Amerika
Birleþik Devletleri ve Kanadada Geomatik Mühendisliðigüçlü kabul görmektedir. Avrupada daha çok bu çaðdaþ
yapýlanmayý Geoinformatik ve Jeodezi ve Jeoinformasyon
terimleri ile isimlendirme tercih edilirken, Avustralyada
Mekânsal Bilgi Bilimi ismi aðýrlýk kazanmaya
baþlamaktadýr. Güney Afrikada ise hem Geomatik hem de
Geoinformatik terimleri birlikte yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Tercih edilen terminoloji, tarihsel geliþmelerin ve
mevcut eðitim içeriklerinin bir fonksiyonu olarak
görünmektedir (MEKÝK 2005).
Günümüzde yaygýn kullanýlan bir isimlendirme olan
Geomatik sözcüðü ETH-Zurich (Ýsviçre) kaynaklarýnda
belirtildiði þekilde, Geodezi + Geoinformatik kelimelerinin
birleþiminden türetilmiþtir. Ýngiliz dilinde, Geomatics; Fransýz
dilinde, Geomatique ve Latincede, Geomatica kelimelerine
karþýlýk gelmektedir. Oxfordun Ýngilizce sözlüðünde
Geomatics: Yeryuvarýnýn matematiði, yeryüzeyi ile iliþkili
olarak özellikle aletsel ölçme verisi toplanmasý, analizi ve
yorumlanmasý bilimi, olarak tanýmlanmaktadýr.
10 yýldan beri farklý ülkelerde geçmiþte isimleri Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisliði (Geodesy and Photogrammetry
Engineering) veya Ölçme Mühendisliði (Surveying
Engineering) olarak anýlan bölümler isimlerini çoðunlukla
Geomatik Mühendisliði olarak deðiþtirmiþlerdir. Bu alanda
eðitim vermeye yeni baþlayan bazý üniversite bölümleri ise
Geomatik Mühendisliði adýyla kurulmaktadýrlar. Melbourne
Üniversitesi Geomatik Mühendisliði Bölümü (Avustralya),
NewBrunswick Üniversitesi Geomatik Mühendisliði Bölümü
(Kanada), College London Üniversitesi Geomatik Mühendisliði
Bölümü (Ýngiltere), Malezya Teknoloji Üniversitesi
Geoinformasyon Bölümü, Wuhan Üniversitesi Jeodezi ve
Geomatik Bölümü (Çin Halk Cumhuriyeti), bu anlamda
sayýlabilecek uluslararasý eðitim kurumlarýdýr (BAÞARANER
2007). Adýgeçen bölümlerin web sayfalarýndan tarihçelerine,
kuruluþ ve isim deðiþikliðine iliþkin gerekçelerine
ulaþýlabilmektedir (URL-5, URL-6,URL-7,URL-8). Tablo1de deðiþik ülkelerde bu isim deðiþikliðini yaþamýþ ve yaþayan
üniversitelerin ve bölümlerin bir özet listesi ve internet adresleri
verilmektedir (URL-4).
ISO TC211 standartlarýnýn, Coðrafi Bilgi/Geomatik Personelin Eðitimi ve Sertifikasyonu baþlýklý 19122 no.lu
projesi kapsamýnda Geomatik Mühendisliði, teknolojik
bakýþ açýsý ve görev ve hizmetlere yönelik bakýþ açýsý olmak
üzere asgari iki bakýþ açýsýna göre deðerlendirilmektedir.
Teknolojik bakýþ açýsý, bilginin yönetimi ve analizi için gerekli
bir dizi araç tanýmlamaktadýr (KOOP 2002).
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Bunlar;
· dijital ölçme aletleri,
· küresel konum belirleme sistemi (GPS),
· fotogrametriyi de içeren uzaktan algýlama,
· coðrafi bilgi sistemleri,
· mekansal sistemlerin mühendislik araçlarý
· mekansal veri tabaný yönetimi,
· kartografyada otomasyon,
· görselleþtirme,
· modelleme
· mekansal anliz
ana baþlýklarý altýnda toplanmaktadýr.
Görev ve hizmetlere yönelik bakýþ açýsý ise, bünyesinde
çoklu teknolojileri barýndýran bir dizi iþlemi karakterize
etmektedir.
Bunlar;
· sistem mimarisi ve örnek tasarýmlar,
· veri toplama (konum ve öznitelik ),
· kalite güvencesi ve deðerleme,
· bilgi yönetimi,
· analiz/sentez (CBS ve görüntü iþleme),
· bilgi iletimi (Að aracýlýðýyla grafik dosya ve
uygulamalarýn transferi)
olarak sýralanmaktadýr (KOOP 2002).
Yukarýdaki tanýmlamalarýn ýþýðýnda özetlenirse, Geomatik
Mühendisi; geleneksel harita ve harita bilgileri üretimi
bilimlerinden jeodezi, ölçme, kartografya, fotogrametri ve
uzaktan algýlama konularýný bilen, coðrafi/mekânsal verinin
veya bilginin toplanarak veya üretilerek elde edilmesi, analizi,
iþlenmesi, görselleþtirilmesi, iletilmesi, saklanmasý, yönetimi,
organizasyonu ve kalite güvencesi konularýnda uzman ve
mekânsal bilgilerin ve sistemlerin mühendislik uygulamalarýnda
kullanýlmasýna iliþkin derinlemesine bilgiye sahip elemandýr
(BURKHOLDER 2005).
Geomatik Mühendisinin üstlendiði görev ve hizmetler
þöyle özetlenebilir;
· Geleneksel ölçme,
· Mühendislik ölçmeleri, özel ölçmeler,
· Jeodezik altyapý oluþturma,
· Arazi yönetimi ve taþýnmaz deðerlemesi,
· Büyük ölçekli sayýsal harita üretimi (yersel),
· Büyük ölçekli sayýsal harita üretimi (fotogrametrik),
· Deðiþik amaçlar için orta ve küçük ölçekte basýlý ve
sayýsal harita tasarýmý ve üretimi (yol, turistik vb.),
· Coðrafi bilgi sistemleri kurulumu ve iþletimi,
· Kadastro,
· Kent ve afet bilgi sistemlerinin kurulumu ve iþletimi,
· Diðer mekânsal bilgi sistemlerinin kurulumu ve
organizasyonu,
· GPS ve uzaktan algýlama verilerinin mekânsal bilgi
sistemi ile entegrasyonuna ihtiyaç duyacak (araç takibi,
acil yardým vb.)
uygulamalarý.
Þekil-1de Geomatik/Geoinformatik kavramlarýnýn eðitsel,
teorik ve pratik içeriði sunulmaktadýr (KONECNY 2002).
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Geomatik adý ülkemizde de yavaþ yavaþ tanýnmaya ve
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yýldýz
Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði
Bölümleri Yüksek Lisans Programlarýnda Geomatik adýný ilk
kez pratiðe geçiren bölümler olmuþlardýr. Hacettepe
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü,
Geomatik mühendisliði adýný vizyonuna eklemiþtir (URL10). Akademik kurumlarýn yanýsýra, Geomatik adýna özel
sektör içerisinde de rastlanmaktadýr (URL-12).
Bu baðlamda, Ulusal ve uluslararasý bazda sektörel

geliþmeleri gözleyen ve tahlil eden Devlet Planlama Teþkilatýnýn
hazýrladýðý Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, Harita, Tapu
Kadastro, Coðrafi Bilgi ve Uzaktan Algýlama Sistemleri, Arazi
ve Arsa Politikalarý, Arazi Toplulaþtýrmasý, Arazi Kullanýmý
Özel Ýhtisas Komisyonu Raporunda:  mühendislik eðitiminde
son yýllarda baþlayan geomatike doðru yönelim daha
belirginleþecek, mesleðin kapsamýnýn iyice belirlenebilmesi
için disiplinlerarasý tartýþmalar yoðunlaþacak, bilgi teknolojisi
temelinde netleþecektir, denilerek mesleki vizyonumuz ile
ilgili öngörülerde bulunulmaktadýr (DPT-ÖÝK 2001).

Þekil 1: Geomatik/Geoinformatik içeriði (KONECNY 2002)

Yabancý kökenli bilim ve meslek isimlerinden, Türkçe dil
yapýsýna uygun bazýlarý halk tarafýndan da benimsenmekte ve
yaygýn kullanýlmaktadýr. Örneðin ülkemizde benimsenen
Elektronik, mekanik, statik, geometrik ve geoteknik gibi sözcükler, dünyada yaygýn taraftar bulan Geomatik sözcüðünün de zaman içinde türkiyede de benimseneceði beklentisini güçlendirmektedir.

3. Uluslararasý Tanýnýrlýk ve Yeni Vizyon
Mesleðimizin farklý biçimlerde geliþtiði dünyada, ülkeler arasý
mesleki tanýnma da önemli hale gelmeye baþlamýþtýr.

Uluslararasý meslek örgütümüz FIGin gerek AB ve gerekse
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) direktifleriyle geliþtirdiði mesleki tanýnma kriterleri, ülkeler arasý farklýlýklarý sorun yapmayýp, bireyin kendi ülkesinde mesleki yeterlik sahibi olmasýný
önemli görmektedir. Bu durumda ülkelerdeki mesleki yeterlik
ve meslek tanýmlamalarýndaki farklýlýklar, bir mühendisin
baþka ülkede mesleðini icra etmesine engel olmayacaktýr.
Uluslararasý karþýlýklý tanýnma, bir ülkede (ana ülke)
kazanýlan ehliyetlerin diðer ülkede (ev sahibi ülke) tanýnmasýný
saðlayan bir süreçtir. Bu konu, hizmetlerin serbestçe dolaþýmý
çerçevesinde tüm dünyada güncel bir konudur. Dünya genelinde
uygulama esaslarý geliþtirilinceye ve ülkeler tarafýndan
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imzalanýncaya kadar, karþýlýklý tanýnma ülkeler arasýndaki
birebir iliþkilerle (anlaþmalarla) sürdürülmektedir. Karþýlýklý
tanýnmanýn ön koþullarý þunlardýr:
· Kiþi kendi ülkesinde mesleki yeterliðe (ehliyete) sahip
olmalýdýr.
· Ev sahibi ülkede benzer bir meslek bulunmak zorundadýr.
· Ev sahibi ülkede mesleði temsil eden yasal bir kuruluþ
bulunmalýdýr.
· Süreci destekleyecek politik isteklilik olmalýdýr.
Mesleki yeterliðin deðerlendirilmesi;
· Ev sahibi ülkedeki mesleðin durumu (mesleki yeterliðin
eþit standartlarý),
· Baþvuranýn eðitim öðretim durumu,
· Baþvuranýn mesleki statüsü
ana baþlýklarýnda yapýlýr.
Karþýlýklý uluslararasý tanýnma kriterleri ve yöntemleri,
uluslararasý örgütler tarafýndan yine uluslararasý anlaþmalar
yoluyla düzenlenmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),
Eylül 1986 da baþlayan ve 15 Aralýk 1993 tarihinde tamamlanan
Uruguay Raund müzakereleri sonucunda, 15 Nisan 1994te
Marakeþte imzalanan ve 1 Ocak 1995te yürürlüðe giren
Nihai Senet içerisinde yer alan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluþ
Anlaþmasý ile kurulmuþtur. DTÖ Kuruluþ anlaþmasý, ekleriyle
birlikte 29 adet yasal metinden oluþmaktadýr. Bunlarýn yanýnda
25 adet bildirim, karar ve mutabakat metninde DTÖ üyelerinin
yükümlülükleri belirtilmektedir (URL-9).
Dünya Ticaret Örgütünü kuran Anlaþmanýn ekinde yer
alan anlaþmalardan biri de Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý
dýr (General Agreement on Trade in Services-GATS). 15 Nisan
1994 tarihinde Marakeþte imzalanan Uruguay Raund Sonuç
Belgesi (Nihai Senet) kapsamýnda yer alan GATS, uluslararasý
hizmet ticaretine iliþkin temel kavramlarý, kurallarý ve ilkeleri
ortaya koyan ilk çok taraflý anlaþmadýr. Türkiyenin de kurucu
üye olarak imza koyduðu ve 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüðe
giren Nihai Senet, 25 Þubat 1995 tarihinde TBMMde onanmýþ
ve 26 Mart 1995 itibarýyla ülkemizin DTÖne üyeliði resmi
olarak ilan edilmiþtir. 30 Nisan 2004 tarihi itibarýyla DTÖnün
üye sayýsý 148 olup, aralarýnda Rusya Federasyonunun da
bulunduðu 25 ülkenin üyelik müzakereleri ise devam
etmektedir (URL-9).
Bu anlaþma hükümlerine göre, Baþka bir ülkeden gelen
elemana, kendi ülkesindeki elemanlarýn çalýþma koþullarýndan
daha fazla koþul konulamaz. Sadece ulusal güvenlik nedeniyle
kýsýtlamalar söz konusu olabilir. Hizmetlerin serbest rekabetini
amaçlayan bu anlaþma, bazý ülkelerden gelip Türkiyede
çalýþmak isteyen elemanlarýn ülkemizde ucuz iþgücü baskýsý
yaratabileceði düþünülebilir. Önlem olarak, diplomalarda
akademik eþdeðerlik ve mühendislik faaliyetlerinde mesleki
yeterlik standartlarý konuþulmaktadýr. Benzer þekilde Avrupa
Birliði  ile yapýlan ve yapýlacak olan anlaþmalar da
ülkemizdeki mühendislik ve mimarlýk faaliyetlerini doðrudan
etkileyecektir.
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Bu karþýlýklý tanýnma süreci içerisinde mesleðin, geliþen
uluslararasý eðilimlere uygun bir isimle anýlmasý, içeriðinin
ve hizmet alanýnýn uluslararasý standartlara uygun biçimde
sunulmasý ciddi önem taþýmaktadýr.
Mesleki kimlik ve vizyon, akademik alanda anlamý ve
geçerliliði olan tanýmlamalardýr. Mesleki uygulamalarda geçerli
olmasý gereken kimlik, tanýmlanan bu akademik kimliktir.
Akademik kimlik, çaðdaþ uluslararasý mesleki geliþme ve
beklentilerle örtüþebilmeli, eþdeðer kimliðe sahip diðer ulusal
ve uluslararasý eðitim kurumlarý ile birlikte akredite
edilebilmelidir.

4. Sonuç
Ýlkçaðlarda geometrici, ölçmeci,kadastrocu ortaçaðda
haritacý, kartograf, jeodezyen, yakýnçaðdan günümüze
kadar, önce harita ve kadastro mühendisi ve sonra jeodezi
ve fotogrametri mühendisi isimleriyle anýlan meslektaþlarýmýz, bilgi ve iletiþim çaðýnda artýk çoðunlukla geomatik
mühendisi kimliði ile yeniden tanýmlanma sürecini
yaþamaktadýr. Türkiyede de hem sektörel alanda hem de
akademik alanda geomatik mühendisliði isminin benimsenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý misyonu, hem çaðý yakalama
hem de uluslararasý standartlara uyma bakýmlarýndan
düþünülmelidir. Bu geliþmenin vakit geçirmeden gözlemlenmesi ve sektörel bazda analiz edilmesi önemlidir..
Programlar bu deðiþime uygun çýktýlar üretecek ve akredite
edilebilecek biçimde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Zira,
uzmanlýðýmýzýn, meslek için en avantajlý þekilde nerede
kullanýlabileceðini, toplum ve ekonomi için ne sunabileceðini
bulmak için sürekli giriþimci düþünmek ve giriþimde bulunmak
gereklidir (HAZELTON 2005).
Ancak mesleki eðitim ve uygulama alanlarýmýzda maalesef
i) katýlýmcý süreçlerin azlýðý, ii) eþgüdüm eksikliði ve iþbirliði
yetersizliði, iii) stratejik ve bütüncül düþünme konularýndaki
altyapýsýzlýk, iv) sorun çözme ve projeci düþünme konusundaki
verimsizlik ve v) yenileme ve yenilenme konusundaki tutuculuk, hala yaygýn, temel sorunlardýr (Köktürk ve dið. 2005).
Özellikle üniversitelerimizde, tarihsel geliþimi ve içeriði
dikkate alan ve meslek adýnýn ve içeriðinin uluslararasý bilimsel
teknik geliþme ve deðiþimlerin süzgecinden geçen bir evrim
ile deðiþtiði izlenmeli ve konu hakkýndaki araþtýrmalar objektif
ve bilimsel duyarlýlýkla sürdürülmelidir.

Teþekkür
Bu çalýþmada aðýrlýklý olarak araþtýrmalarýndan, birikimlerinden
ve dokümanlarýndan yararlandýðým ÝTÜ-JFM EðitimGeliþtirme Komisyonuna ve deðerli katkýlarýndan dolayý
Komisyon Baþkaný Prof.Dr. Rasim Deniz ve ÝTÜ-JFM Bölüm
Baþkaný Prof.Dr. Doðan Uçara en içten teþekkürlerimi arz
ederim.
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Tablo 1: Uluslararasý alanda geomatik adýný kullanan bazý universite bölümleri ve web adresleri (URL-4)
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