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30-31 Ekim 2003�de düzenlenen 1. Ulusal Mü-
hendislik Ölçmeleri Sempozyumu beklentilerin üze-
rinde bir kat�l�mla gerçekleßerek baßar�l� bir ßekilde
sonuçlanm�ßt�. Gösterilen bu ilgi nedeniyle HKMO
Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Teknik Bilimsel Ko-
misyonu, ald�¤� bir kararla Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumunun 2 y�lda bir farkl� bir kurumla ortak-
lasa düzenlenmesini ve geleneksel hale getirilmesi il-
kesini benimsemißtir. 

Bu ilke do¤rultusunda; TMMOB Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odas� ile �stanbul Teknik Üniversite-
si Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü�nce
ortaklaßa düzenlenen 2. Ulusal Mühendislik Ölçme-
leri Sempozyumu 23-25 Kas�m 2005 tarihlerinde �s-
tanbul Teknik Üniversitesi Ayaza¤a Kampüsü Büyük
Toplant� Salonunda gerçekleßtirilmißtir. 

Müzik dinletisiyle baßlayan sempozyumun aç�l�ß
konußmalar� bölümünde ilk olarak Sempozyum Yü-
rütme Kurulu Eß Baßkan� Doç. Dr. Halil ERKAYA söz
ald�.

Say�n ERKAYA konußmas�nda �Mühendislik pro-
jeleri genellikle titiz bir çal�ßmayla planlan�r. Tasar�m
aßamas�nda, deneysel çal�ßmalarla üretimin belirli ev-
relerinde öngörülen hedeflere ulaß�l�p ulaß�lamad�¤�
ölçmelerle denetlenir. Ayr�ca, üretimin tamamlanma-
s�ndan sonra da ortaya ç�kan eserin sürekli izlenmesi
ve kontrol edilmesi gerekir. Bu projelerin tasar�m�, ya-
p�m� ve yap�m sonras� gerçekleßtirilen kontrol ölçme-

leri ortak özellikler yan�nda farkl�l�klar da taß�yacakt�r.
Jeodezi ve Fotogrametri mühendisli¤i meslek disiplini
içinde mühendislik ölçmelerine, gerek projelerin uy-
gulanmas� aßamas�nda, gerekse proje tamamland�k-
tan sonra ortaya ç�kan eserin izlenmesi ve kontrolü
aßamalar�nda ihtiyaç duyulmaktad�r. 

Farkl� uygulamalar�n paylaß�lmas� ve sonuçlar�n�n
tart�ß�lmas�nda bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri
vard�r. Bu ba¤lamda, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sem-
pozyumu da de¤ißik uygulamalar�n tart�ß�laca¤� bir or-
tam olußturacakt�r. Mühendislik ölçmeleri uygulama-
lar� sadece klasik mühendislik yap�lar�nda de¤il, en-
düstriyel projelerde de karß�m�za ç�kmaktad�r. Endüst-
riyel ölçme sistemleriyle küçük makine parçalar�ndan,
otomobil, gemi ve uçak gibi büyük objelere kadar,
imalatlar�n kalite kontrolleri sa¤lanmaktad�r. 

Mühendislik ölçmelerinin baz� uygulamalar�nda,
klasik, al�ß�lagelen de¤erlerin çok üzerinde bir do¤ru-
luk gelißtirme oldu¤u aç�kt�r. Bunun sa¤lanabilmesi
için, hiç kußkusuz, bu do¤rulu¤u sa¤layacak donan�m
ve yaz�l�mlara ihtiyaç oldu¤u gibi, daha da önemlisi,
çal�ßmalar gerçekleßtirebilecek bilgi, tecrübe ve yete-
ne¤e sahip teknik elemanlara, yani uzman mühendis-
lere ihtiyaç vard�r.

Mühendislik yap�lar�n�n inßas�nda ve bu yap�lar�n
kontrolünde görev alan harita ve kadastro mühendis-
lerince, mühendislik ölçmelerinin çok çeßitli ve baßa-
r�l� uygulamalar� yap�lmaktad�r. Yap�lan bu ilginç çal�ß-
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malar�n ve deneyimlerin di¤er meslektaßlarla paylaß�m
ortam�n� olußturmak üzere, 1. Ulusal Mühendislik Ölç-
meleri Sempozyumunu iki y�l önce Y�ld�z Teknik Üni-
versitesinde düzenledik. Bu Sempozyumun amac�na
büyük ölçüde ulaßm�ß oldu¤unu görmek, bize ikincisi-
ni düzenleme cesaretini verdi. 2. Ulusal Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumuna gösterilen ilgi ve gönderi-
len bildiri say�s�, birincisinden çok daha fazla olmuß-
tur. Bu bildiriler, 3 günde ve 11 oturumda sunulacak-
t�r. Bu durum, bizleri gururland�rm�ß ve böyle bir sem-
pozyumun ne kadar gerekli oldu¤unu bir kez daha göz-
ler önüne sermißtir. Bu ilginin artarak sürmesini ve her
türlü altyap� teknik hizmetlerinde,özellikle rutin say�la-
bilecek ißlerde bile mühendislik hizmetlerine gereken
önemin verilmesine katk� sa¤lamas�n� diliyoruz.� diyen
Say�n ERKAYA konußmas�n� sempozyumda eme¤i
geçen herkese teßekkür ederek tamamlad�.

Odam�z Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ de konuß-
mas�nda �Türkiye, çok zor günlerden geçmektedir. Bu
zor günlerde, elbette üniversitelerimiz, odalar�m�z,
meslek örgütlerimiz kendi üzerlerine düßen as�l görev-
lerini de ihmal etmeden, daha ayd�nl�k, daha güzel
günler için daha fazla çal�ßmak zorunda oldu¤umuzun
bilinci içindeyiz. Bu bilinçle çal�ßan sürekli bilimsel tek-
nik komisyonlar�m�za, bölümlerimize ve bize destek
veren üniversitelerimize yürekten teßekkürü bir borç
biliyoruz. 

Meslektaßlar�m�z�n çok yak�ndan bildi¤i gibi,
2002�de, mesle¤imizin gelece¤iyle ilgili bir Kurultay
yapm�ßt�k. Mesle¤imizin sorunlar�n� ve çözüm önerile-
rini o Kurultayda, bütün ßubelerimizin de katk�lar�yla
dile getirmiß ve bir programa ba¤lam�ßt�k. Özellikle o
dönemde �stanbul Þubemiz ve di¤er ßubelerimizle bir-

likte, Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar�m�z�n katk� ve
kat�l�mlar�n� Merkez Yönetim Kurulu olarak hiç unutma-
d�k, unutmuyoruz. Bu etkinlikler oralardan filizlenip ge-
len etkinlikler ve bunlar art�k sürekli olacak; T�pk� sürek-
li teknik bilimsel komisyonlar�m�z�n ad�, ißlevi gibi.� di-
yerek söze baßlayan Sn. ÜLKÜ konußmas�n� �11-13
Kas�mda, Þanl�urfa�da, TMMOB�nin Odam�z ve Ziraat
Mühendisleri Odas� Sekreteryal�¤�nda Toprak Reformu
Kongremiz yap�lm�ßt�. Son günlerde gazetelerde, Du-
baili�lerin ßimdi de gözlerini GAP�a dikti¤i söyleniyor.
Bu ülke, GAP�a 17 milyar dolar yat�r�m yapt�. �ktisatç�-
lar, geçmißteki enflasyonun % 15�inin bu 17 milyar do-
lardan kaynakland�¤�n� söylerler. Çünkü altyap�lara çok
h�zl� yat�r�mlar�n, ayn� zamanda enflasyonu körükledi¤i-
ni hepimiz biliyoruz. Bunun bedelini biz ödedik. Þimdi
de Dubai sermayesi oralara yat�r�m yaparken, GAP�ta-
ki üretimin tümünü ele geçirme projelerinin de gün-
demde oldu¤unu vurgulamam�zda yarar var.

Ben, Mu¤lal�y�m. Örnek vermek istiyorum. 80�li y�l-
larda k�y�lar�m�zda turizm yat�r�mlar� olmußtu, herkes
alk�ß tutmußtu ve belli krediler alarak bu yat�r�mlar ya-
p�lm�ßt�; Ama bu turizm ißletmelerinin sa¤l�kl� biçimde,
ekonomik biçimde çal�ßabilmesi gerekçesiyle -ki, do¤-
rudur - karayollar�n�, limanlar�, havaalanlar�n� bizler
yapt�k. O projelerin içerisinde elbette vard�r, yine de
var olaca¤�z. Fakat bütün bu yat�r�mlar�n bedeli Türki-
ye taraf�ndan ödenirken, Türkiye öyle bir ekonomik kri-
ze girdi ki, dün kendileri için tesis yapt�¤�n� zanneden
Türkiye�deki yat�r�mc� ßirketler ve kißiler bir de bakt�,
son derece de¤erli olan altyap�larla de¤er kazanan bu
tesislerin, ekonomik krizde tüyü yolunmuß hindi, hindi-
nin de tencereye konulmaz üzere oldu¤u görünümle-
riyle dünya bas�n�nda yer ald�. Yani Türkiye, ayn� za-
manda �ngilizce�de hindi anlam�na geldi¤i için, ayn� an-
lamda kullan�larak, �Haz�r; pißirece¤iz, yiyece¤iz� de-
di¤i günleri unutmad�k, unutmamam�z gerekiyor. 

Bütün bunlar� hepimiz bilerek, kalk�nmam�zda, Tür-
kiye�nin gelece¤iyle ilgili mühendislik projelerinde el-
bette kendi görevimizi yapmak zorunday�z. 

Sizler, bilim insanlar�, bilgi ve bilim üretiyorsunuz.
Sonuçta, uygulamac�lar olarak, tekni¤e, teknolojiye bir-
likte dönüßtürüyoruz. Sonuçta, Odam�z�n bugüne kadar
her zaman dile getirdi¤i gibi, bir aya¤� üniversiteler, di-



¤eri kamu kurulußlar�, di¤eri de serbest çal�ßanlar. E¤i-
tim-üretim ilißkilerini kurabildi¤imiz noktada çok daha
ileri gidece¤iz, teknik ve teknolojimizi gelißtirece¤iz.
Ama teknik ve teknolojinin iki adresi var; bunlardan biri
halk�n zarar�na savaß adresi, di¤eri de halk�n ve insanl�-
¤�n yarar�na bar�ß adresi� diyen Sn. Ülkü konußmas�n�,
�TMMOB ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�,
tekni¤in ve teknolojinin hep bar�ßtan yana, insan ve top-
lum yarar�na kullan�lmas�n� savunduk. Dilerim, gelecek-
te çok daha özgür biçimde, tekni¤i, teknolojiyi, bilimi,
bilimsel bilgileri halk�m�z�n ve dünya insanl�¤�n�n yarar�-
na sunar�z. Hepinizi sayg�yla sevgiyle tekrar selamla-
mak istiyorum.� diyerek tamamlad�. 

Ayr�ca aç�l�ß bölümünde �stanbul Teknik Üniversi-
tesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baßkan� Prof. Dr. Do¤an UÇAR, �TÜ �nßaat Fakültesi
Dekan Yard�mc�s� ve ayn� zamanda meslektaß�m�z
olan Yrd.Doç.Dr. Çi¤dem GÖKSEL ve �stanbul Teknik
Üniversitesi Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Haluk KARA-
DOÚAN birer konußma yapt�lar ve baßar� dileklerinde
bulundular.

Bu sempozyum kapsam�nda mühendislik ölçme-
lerinin ülkemizdeki uygulamalar�n� tan�tmak, uygula-
y�c�lar�n karß�laßt�klar� sorunlar� ortaya koymak, mü-
hendislik ölçmeleri konusunda mevcut olmayan
standartlar�n önemini vurgulamak amaçlanm�ßt�r.

Sempozyum ana konu baßl�klar� :

� Deformasyon Ölçmeleri 
� Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu 
� Hidrografik Ölçmeler 
� Endüstriyel Ölçmeler 
� Yeralt� Ölçmeleri 
� Özel Amaçl� Ölçmeler 
� Kalite Kontrol Ölçmeleri 
� Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon 
� Kamu Ölçmelerinde Mühendislik Uygulamalar� 
� Modern Ölçme Yöntemleri 
� Mimari Rölöve Uygulamalar� 
� Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamalar� 
� Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamalar� 
� Mühendislik Ölçmeleri E¤itimi, 
olarak belirlenmiß ve bu konularda 3 günde 11

farkl� oturumda toplam  67 bildiri sunulmußtur.

Sempozyum Düzenleme, Yürütme ve Bilim Ku-
rulu üyelerine, sempozyuma maddi katk� sa¤layan
kurumlara ve kißilere; bildiri sunarak ya da izleyici
olarak Sempozyuma ilgi gösteren kat�l�mc�lara ve
Sempozyumda eme¤i geçen herkese teßekkür edi-
yoruz.  Bundan sonraki etkinliklerimizde bulußmak
dile¤iyle�

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�
ile �stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisli¤i Bölümü�nce ortaklaßa düzenle-
nen 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kas�m 2005 tarihlerinde �stanbul Teknik Üni-
versitesi Ayaza¤a Kampüsü Büyük Toplant� Salonun-
da gerçekleßtirilmißtir. 

Mühendislik ölçmeleri; Harita ve Kadastro/Jeode-
zi ve Fotogrametri Mühendisli¤inin geniß güncel uygu-
lama olana¤�na sahip, gelißen ve önem kazanan bilim
dallar�ndan biri haline gelmißtir. Bu bilim dal�, yaln�zca
kendi mesleki alan�m�zda de¤il, farkl� disiplinlerdeki
mühendislik uygulamalar�nda da etkili biçimde kulla-
n�lmaktad�r. Mühendislik ölçmeleri konusunda yap�lan
uygulamalar� ve deneyimleri paylaßmak, üniversite ve
uygulay�c� kurumlar�n ißbirli¤ini artt�rmak amac�yla dü-
zenlenen Sempozyumda, mühendislik ölçmeleri ala-
n�nda çeßitli konularda 67 bildiri sunulmußtur. Sem-
pozyuma, 145�i üniversitelerden, 90�� kamu kurumla-
r�ndan ve 26�s� özel sektörden olmak üzere toplam
261 kißi kat�lm�ßt�r. Sempozyumda ele al�nan konu
baßl�klar�n� ßöyle s�ralayabiliriz;

� Baraj, tünel, yüksek binalar, köprü, tarihi
eserler vb.yap�larda deformasyon ölçmeleri,
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� GPS ile yap�lan çeßitli uygulamalar ve mühen-
dislik ölçmeleri amaçl� geoit belirleme çal�ß-
malar�,

� Hidrografik ölçmeler,
� Karayolu ve rayl� sistem projelerinde mühen-

dislik uygulamalar�,
� Modern ölçme aletleri, kalibrasyon ve stan-

dartlar,
� Yap�larda d�ß cephe giydirmesine yönelik rölö-

ve çal�ßmalar�.
Sempozyum bildirileri ve tart�ßmalar� de¤erlendi-

rildi¤inde;  Mühendislik projelerinde nicel ve nitelik
aç�s�ndan de¤ißimin ßaß�rt�c� boyutlara ulaßt�¤� tespi-
tine var�lm�ßt�r. Harita ve Kadastro Mühendislerinin
kulland�klar� ölçme yöntem ve donan�mlar� çok de-
¤ißmiß, disiplinler aras� birliktelik çok önem kazan-
m�ßt�r. Bu saptama; Mevcut Jeodezi ve Fotogrametri
mühendisli¤i ö¤retiminin içeri¤inin yeniden düzen-
lenmesi olgusunu ortaya ç�karm�ßt�r. Ayr�ca yine bu
saptama, Jeodezi ö¤renimini tamamlam�ß meslektaß-
lar�m�z için haz�rlanacak amaca uygun bir içerikle,
meslek içi e¤itimin yap�lmas�n� zorunlu k�lmaktad�r.

Mühendislik ölçmeleri, bir kere yap�l�p tamamla-
nan mesleki uygulamalar olmay�p, projelerin baßlan-
g�c�ndan sonlanmas�na kadar süreklili¤i ve tekrar� ge-
reken uygulamalar olmas� dolay�s� ile Harita ve Ka-
dastro/Jeodezi ve Fotogrametri mühendisli¤i için
önemli bir istihdam alan� olußturmaktad�r. Ülkemizde
yap�lan mühendislik projelerinde, uygulama yapacak
harita ve kadastro mühendisleri nitelik ve say� aç�s�n-
dan yeterli düzeydedir. Bu nedenle, tüm mühendislik
yap�lar�nda ve özellikle barajlar�m�zdaki deformasyon
ölçümleri ve bunlar�n de¤erlendirilmesinde yabanc�
firmalar yerine öz kaynaklar�m�za yönelinmelidir.

2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna
dinamik bir kat�l�m sa¤lanm�ß ve sempozyum büyük
ölçüde amac�na ulaßm�ßt�r. Gerek özel sektördeki
gerekse kamu sektöründeki uygulay�c�lar, sempozyu-
ma renk katm�ßt�r. Disiplinler aras� çal�ßmalar kat�-
l�mlar� daha da artt�racakt�r.  Çok disiplinli çal�ßmala-
ra a¤�rl�k verilmesi ve bu çal�ßmalar�n farkl� disiplin
mensuplar�n�n bulundu¤u ortamlarda birlikte sunul-
mas�, mühendislik ölçmelerinin gelece¤i aç�s�ndan
önem taß�maktad�r. 
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