
Kentlerimizde Bilgi Sistemlerinden Giderek
Daha Fazla Yararlan›l›yor...

CBS uygulamalar›n›n yayg›n bir flekilde uyguland›¤›
alanlardan birisi de, yerel yönetim organlar›m›z baflta
olmak üzere kent yönetim organlar›m›zd›r. Yönetim
bilgi sistemleri ile bütünleflik olarak kullan›lan kent bil-
gi sistemleri, yönetim organlar›n›n çal›flmalar›n› büyük
oranda kolaylaflt›rmakta, özellikle de karar verme sü-
reçlerinde ifllevsel birer araç olarak kullan›lmaktad›r-
lar. Kentlerimizde kent bilgi sistemleri d›fl›nda, deprem
konulu çal›flmalarda, do¤al gaz iflletmelerinde, içme su-
yu temini ve da¤›t›m›nda ve farkl› alanlarda yap›lan CBS
uygulamalar›ndan da yararlan›lmaktad›r. Kurultay›m›z-
da an›lan uygulamalara iliflkin bildiriler sunulmufl, bu-
nun da ötesinde ülkemizdeki kent bilgi sistemi çal›flma-
lar› ve ilgili konular tart›fl›lm›flt›r. CBS uygulamalar›na
iliflkin üretilecek yasal altl›klar›n ve standartlar›n kent-
lerimizde bilgi sistemi uygulamalar›n› daha da nitelikli-
lefltirece¤i aç›kt›r. 

Uydu Görüntüleriyle Veri Üretiminde Yeri-
miz...

Son dönemde mesle¤imizin gündemindeki önemli
bir konu olan uydu görüntüleri ve bu görüntülerin ha-
rita üretim amaçl› kullan›m› kurultay›m›zda da tart›fl›l-
m›flt›r. Bu konuda yap›lan ve gerek akademik çevreler,
gerekse uygulay›c›lar aç›s›ndan önemli bir kaynak ola-
rak de¤erlendirilmesi gereken bir çal›flmada harita üre-
timinde kullan›lacak en uygun görüntünün elde edilme-
si için do¤ruluk, süre ve maliyet konular› temel al›nm›fl
ve uydu görüntülerinin do¤rulu¤u ile detay tan›mlaya-
bilme gücü test edilmifltir.

Uydu görüntülerinden harita üretimi konusu
önemlidir, çünkü günümüzde bilgisayar olanaklar›n›n
etkisi ile konu ile ilgili olmayan ve hatta bilgisiz farkl› di-
sipline mensup kifliler harita üretmeye çal›flmaktad›r.
Harita üretimi için görüntü seçimini etkileyen do¤ru-
luk, süre, maliyet faktörlerinin irdelenerek, haritan›n
kullan›m amac›na en uygun görüntünün belirlenmesi
günümüz koflullar›nda önem tafl›maktad›r. Sivil amaçl›
yer gözlem uydular›n›n uzaya gönderilmeye bafllanma-
s› ile birlikte, uydu görüntülerinin, fotogrametrik hari-
ta üretiminin görüntü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda hava
foto¤raf›na karfl› ciddi bir alternatif durumuna geldi¤i
savlanmaktad›r. Ancak uydu görüntüleri ile, özellikle
de kadastral haritalar baflta olmak üzere büyük ölçekli
harita üretimi henüz söz konusu de¤ildir. Bu kapsam-
da yürütülen araflt›rma çal›flmalar›, uydu görüntüleri ile
1/10000 ve daha küçük ölçekli haritalar›n üretilebildi-
¤ini, bununsa ancak çok say›da yer kontrol noktas› kul-

lan›larak gerçeklefltirilebildi¤ini ortaya koymaktad›r.
Uydu görüntüleri ile büyük ölçekli harita yap›m›n›n ya-
k›n gelecekte fotogrametrik uygulamalar›n yerini ala-
mayaca¤›, ancak ikisinin birlikte kullan›labilece¤i kurul-
tay›m›zda vurgulanm›flt›r. Bu sonuç, Büyük Ölçekli Ha-
rita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i tasla¤›ndaki
yaklafl›mla da örtüflmektedir.

Uzaktan Alg›lama Uygulamalar›...
Uzaktan Alg›lama tekni¤i, uydu teknolojilerindeki

ola¤anüstü geliflimin sonucunda daha da yayg›n olarak
kullan›lmaya bafllayan, mesle¤imiz aç›s›ndan önemli bir
uygulama alan›d›r. Günümüzde tar›m, ormanc›l›k, afet
yönetimi, yerbilimleri, kentleflmenin izlenmesi, oflinog-
rafi, hidroloji vb. bir çok alanda uzaktan alg›lama uygu-
lamalar› söz konusudur ve meslektafllar›m›z farkl› disip-
linlerle çok say›da çal›flma gerçeklefltirmektedir. Bu ça-
l›flmalarda; su kirlili¤inin analizi, depremin neden oldu-
¤u a¤›r hasarlar›n belirlenmesi, yeflil alanlar›n envanter-
lerinin yap›lmas›, orman alanlar›n›n zamansal analizi vb.
konulara yer verilmifltir.

Fotogrametri Bambaflka Bir Biçime Bürünü-
yor...

Kurultay›m›zda fotogrametri bafll›¤›nda dikkati çe-
ken en önemli olgu kuflkusuz kullan›lmaya bafllanan ye-
ni teknolojik olanaklar oldu. Fotogrametri oturumla-
r›nda; farkl› çözünürlüklü say›sal kameralar›n perfor-
manslar›n›n belirlenmesi, yersel fotogrametri yönte-
miyle tarihi kültürel miraslar›n korunmas›nda harita
mühendislerinin yetki ve sorumluluklar›, yak›n resim
fotogrametrisinin endüstriyel ölçmelerde kullan›lmas›,
say›sal fotogrametri ve yersel lazer taray›c› ile üç bo-
yutlu modelleme, uçaklarla toplanan fotogrametrik
amaçl› görüntü maliyetlerinin analizi, fotogrametrideki
geliflmelerin harita üretimi üzerindeki etkileri ve baz›
temel teorik fotogrametrik çal›flmalara yer verilmifltir.

Fotogrametri oturumlar›nda, dijital fotogrametrik
sistemlerin ucuzlamas›, buna karfl›n yer kontrol nokta-
lar›n›n kolay ve ucuz tesis edilmesi nedeniyle fotogra-
metrik de¤erlendirmelerin dijital yöntemlerle yap›lma-
s›n›n daha uygun oldu¤u vurgulanm›flt›r. Ayr›ca hava fo-
togrametrisinde dijital foto¤raf makinelerinin kullan›m›
ile foto¤raf çekim sürelerinin önemli oranda artaca¤›
ve bu durumun maliyetler üzerinde olumlu bir etki ya-
ratt›¤› dile getirildi.

Oturumlarda, uydulara tak›l› IfSAR ve uçaklara ta-
k›l› LIDAR olarak adland›r›lan alg›lay›c›larla yeryüzünün
do¤rudan üç boyutlu modellenmesinin olanakl› hale
geldi¤i, uydu say›s›n›n artmas› ve alg›lay›c› niteliklerinin
yükselmesine karfl›n uçaklara tak›l› sistemlerle görüntü
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al›m›n›n gelecekte de devam etti¤i, büyük uydu sistem-
leri yerine çok daha hafif, belirli bir amaca yönelik ve
düflük maliyetli uydular›n uzaya gönderilece¤i olas› ge-
liflmeler olarak vurgulanm›flt›r.

Kurultay›m›zda ayr›ca uydu görüntülerinden elde
edilen bilgilerin CBS’ye uygunlu¤u ve tarama (raster)
bilgilerin vektör bilgilere dönüflümü konular›na da yer
verilmifltir.

Ülke çap›nda yüksek do¤ruluklu harita üretimi için
fotogrametrik uygulamalar›n üstünlü¤ünü koruyaca¤›
da dile getirilen konular aras›ndad›r.

Kartografyada Yeni Yaklafl›mlar...
Asl›nda koordinatlar› bilinen renkler olarak alg›la-

yabilece¤imiz tarama görüntülerden bilgi edinme prob-
lemine katk› sa¤layacak olan çal›flmalar yap›lan oturum-
larda ifllenmifl, say›sallaflt›rma ile ilgili olan temel ifllem-
lere yönelik yaz›l›mlar tart›fl›lm›flt›r. Bu yaz›l›mlar tara-
ma görüntü üzerindeki bilgilerden geçerli konum bilgi-
si edinme ve geometrik-tematik do¤rulu¤a ba¤l› s›n›rl›
ölçeklerde harita üretimi konular› üzerinedir. Ayr›ca
kartografya oturumlar›nda yüksek çözünürlüklü bilgi-
lerden; görsel ortamda sergilenebilecek düflük çözü-
nürlüklü bilgilere geçiflte, önemsiz say›labilecek bilgile-
rin göz ard› edilebilme ilkelerini tan›mlayan genellefltir-
me konusunda da çal›flmalara yer verilmifltir.

Yap›lan oturum ve tart›flmalarda teknolojik gelifl-
melerin kartografik kavramlara olan etkisini araflt›rmak
ve özellikle Türkçe karfl›l›k bulmak görevinin komis-
yonca üstlenilmesi, temel veri taban›n›n navigasyon,
CBS vb. farkl› amaçlarla kullan›m› için önem tafl›yan ge-
nellefltirme ve çoklu gösterim konular›nda yap›lan ça-
l›flmalar arac›l›¤›yla meslektafllar›m›z›n bilgilendirilmesi-
nin önemine de¤inilmifltir. Ayr›ca, say›sal co¤rafik mo-
del ve say›sal kartografik model oluflturulabilmesi için
modelleme yönergeleri ve semantik çözünürlük dere-
celeri üzerine ve üç boyutlu sanal model oluflturma s›-
ras›nda co¤rafi bilgi iletiflimini sa¤lamak amac› ile ge-
rekli kartografik parametreleri tan›mlama üzerine
araflt›rma yap›lmas›n›n gereklili¤i vurgulanm›flt›r.

Harita Üretimi ve Kullan›m›nda Yeni Aç›l›m-
lar...

Kurultay›m›zda düzenlenen “Türkiye’deki Harita
Üretimi ve Kullan›m› Süreci” bafll›kl› oturumda tematik
haritalar›n üretiminde mesle¤imizin üstlendi¤i ve üst-
lenmesi gereken rol, varolan k›s›t ve olanaklar ile,
üretti¤imiz haritalardan yararlanan kullan›c›lar›n bek-
lentileri ele al›nm›flt›r. Bu bafll›kta en temel olgu mes-
le¤imizin ifllevlerinin yeterince anlafl›lamam›fl ve anlat›-
lamam›fl olmas›d›r. Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin

tan›t›lmas› için sektörün tüm kurumlar›n› içine alacak
flekilde bir strateji plan›n›n gelifltirilmesi ve bu amac›
gerçeklefltirebilmek için nitelikli somut ad›mlar›n at›l-
mas› gerekti¤i aç›kt›r. Haritan›n salt teknik bir araç ola-
rak kullan›lmas› d›fl›nda, toplumla mesle¤imiz aras›nda
kurdu¤u iliflki özelinde tafl›d›¤› ifllevlerin ve kimlik anla-
y›fl›n› güçlendirici yönlerinin meslektafllar›m›z taraf›n-
dan anlafl›lmas› zorunludur. Bu konuda k›smen kendi
kendimize çizdi¤imiz s›n›rlar›m›z› ya da ayak ba¤lar›m›-
z› kald›rma zorunlulu¤umuz vard›r.

1954 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Odam›z,
üniversiteler, kamu kurumlar› ve özel sektör ile etkile-
flimli olarak toplumda haritaya yönelik bir talep yarat-
mak, ama bundan daha önemlisi sektörümüzde harita
“arz”›n›n yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak zorundad›r. Bu yön-
de nitelikli ve örnek oluflturabilecek çal›flmalar yap›l-
mal›d›r. An›lan “arz”› olufltururken her türlü çözünür-
lükteki harita üretiminin ve kullan›m›n›n mesle¤imizin
ifl alanlar› içinde de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤i-
ne karar verilmelidir. Teknolojiyi bu derece yo¤un kul-
lanan bir meslek disiplininin, mesleki ürünlerinin sos-
yolojik boyutlar› ile ilgilenmesi gerekti¤i aç›kt›r ve bu
yönüyle harita üretimi toplumumuz aç›s›ndan da
önemli bir ihtiyaca karfl›l›k verecektir.

Panelde, varolan yasal altl›klar›n geliflim h›z›n›n tek-
nolojinin geliflim h›z›n›n gerisinde kald›¤› da vurgulan-
m›flt›r. De¤inilen bir di¤er konu ise, üç boyutlu olarak
gördükleri co¤rafyay› iki boyutlu olarak alg›layabilme
yetisine sahip bir gençlik yetifltirilmesi için harita oku-
ma ve kullanma al›flkanl›¤›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti-
¤idir.

Kamu Ölçmeleri Alan›ndaki Tart›flmalar...
Kurultay’da “Kamu Ölçmeleri” konusunda üç otu-

rum yap›lm›flt›r. Bu oturumlarda “arazi yönetimi”, “ya-
sad›fl› yerleflmeler ve gecekondu”, “arsa düzenlemele-
rinde eflde¤erlik”, “desantralizasyon ve yeni kamu yö-
netimi anlay›fl›”, “k›rsal alan sorunlar›” ele al›nm›flt›r.
Bu konularda sektörün yaflad›¤› sorunlar, yasalaflma sü-
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reçleri ve çözümler üzerinde durulmufltur. Harita Sek-
törünün topluma yönelik yüzü olan kamu ölçmelerine
iliflkin bu bafll›klar uzun ve yo¤un tart›flmalar›n konusu
olmufltur. Bu konularda uzun erimli projeksiyonlar ya-
p›larak sorunlar›n ele al›nmas› zorunlulu¤u do¤makta-
d›r. Sektörde bu konularda yasalardan kaynaklanan t›-
kan›kl›klar›n afl›lmas› gerekmektedir. Kurultay›m›zda
ele al›nan bir di¤er önemli konu ise “Toprak Reformu”
oldu. Bu konunun önemi dile getirilirken Odam›z tara-
f›ndan TMMOB ad›na Ziraat Mühendisleri Odas› ile
birlikte düzenlenecek “Toprak Reformu Kongresi”nde
konunun tüm boyutlar›yla ele al›naca¤› belirtildi.

Arazi Yönetimi...
Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonu’nun Birlefl-

mifl Milletler Genel Kurulu ad›na 1987 y›l›nda haz›rla-
d›¤› ortak gelece¤imiz adl› raporda sürdürülebilir gelifl-
me kavram›, “bugünün gereksinim ve beklentilerini, ge-
lecek kuflaklar›n gereksinim ve beklentilerini karfl›lama
olanaklar›ndan ödün vermeksizin karfl›lama” biçiminde
tan›mlanm›flt›r. Birleflmifl Milletler ve Uluslararas› Hari-
tac›lar Federasyonu (FIG) taraf›ndan 1999 y›l›nda ya-
y›mlanan Bathurst Deklarasyonu’nda ise arazinin sonlu
bir yap›da oldu¤u ve bu nedenle bütüncül bir arazi yö-
netimi yaklafl›m›na gereksinim oldu¤u belirtilmektedir.
Arazi yönetimi, sürdürülebilir geliflmede, topra¤a ilifl-
kin ifllerin yürütülmesinde toprak politikalar›n›n teme-
li olmaktad›r. 2005 y›l›na geldi¤imizde Türkiye’nin;

• b›rak›n mekansal bilgi sistemlerini oluflturmay›, ül-
ke koordinat sistemlerine ba¤l› tesis kadastrosunu bi-
tirip iyelik sorunlar›n› çözemedi¤i; 

• sosyo-ekonomik planlama anlay›fl›n›n yaflama ge-
çirilmemesinin sonuçlar› olarak ortaya ç›kan yüksek
oranda gecekondu ve kaçak yap›laflma ile sa¤lanan
kentleflme; 

• insan haklar› ba¤lam›nda ele al›nan özel iyeli¤in ül-
ke kalk›nmas›na yönelik yap›larda kamulaflt›rmaya kar-
fl› korunamamas› ve kamulaflt›rmalar›n devletimize çok
yüksek bedellere mal olmas›; 

• arazi yönetimi ile ilgili tüm çal›flma alanlar›nda te-
mel araçlardan biri olan tafl›nmaz de¤erlemesine yeter-
li önemin verilmemesi;

• arazi idare sistemini oluflturan tüzel altl›klar ve
kurumsal yap›laflmadaki çok bafll›l›k,

• vb. arazi yönetiminin ülkemiz için yaflamsal öne-
mini gösteren somut göstergelerden yaln›zca birkaç›-
d›r. 

Bu ba¤lamda, özgün bir bilim dal› olan, ancak
YÖK’ün doçentlik dallar› aras›nda yer almayan Kamu
Ölçmelerinin dünyadaki geliflmelere uygun olarak Ara-

zi Yönetimi ad› alt›nda yeniden yap›lanmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Özellikle Kadastro, ‹mar, Kentsel Dönüflüm, Top-
rak Yasalar› taslak, tasar› ve de¤ifliklikleri; meslek içi
e¤itim ve belgelendirme çal›flmalar›; tafl›nmaz de¤erle-
mesi konusundaki yap›lanmalar›n gündemde oldu¤u
bugünlerde ülkemiz ç›karlar› ve mesle¤imizin gelece¤i
aç›s›ndan zorunludur.

Kadastro Yeniden Yap›lan›rken...
Kamu Ölçmeleri oturumlar›n›n önemli bir konusu-

nu ise “kadastro hizmetlerinin” ve “Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü’nün yeniden yap›lanmas›” olufltur-
mufltur. Türkiye’de sürdürülebilir bir arazi politikas›n›n
en önemli bilefleni olan kadastronun, Avrupa ülkelerin-
de olan bir kapsamla ve içerikle ele al›nmas› zorunlulu-
¤u dile getirilmifltir. Kadastro Kanunu’nda yap›lan de¤i-
fliklikler, Lisanl› Harita ve Kadastro Mühendisleri be
Bürolar› Yasa Tasar›s› sektör taraf›ndan ilgiyle izlen-
mektedir. Kadastronun içeri¤i ve amaçlar› yeniden be-
lirginlefltirilmeden yeniden yap›lanma konusunda yürü-
tülmekte olan çal›flman›n sonuçlar›n›n sektörle payla-
fl›lmas› beklentisi dile getirilmifltir. AB süreci ve dep-
rem sorunu nedeniyle kurum taraf›ndan yürütülmekte
olan Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi
(MERLIS), Marmara Depremi Acil Yeniden Yap›land›r-
ma Projesi (MEER), Tar›msal Reform Uygulama Proje-
si (AR‹P), TAKB‹S projeleri ile ilgili sunumlar, meslek-
tafllar›m›z taraf›ndan ilgiyle izlenmifltir. Ancak bu proje-
lerle ilgili tafl›nan kayg›lar, proje karar süreçlerinin da-
ha kat›l›mc› olarak yaflanmamas›n›n yetersizlikleri, bu
tart›flmalar›n sürece¤ini göstermektedir.

2B Sorunu ve Orman Kadastrosu Güncelli¤ini
Koruyor...

Kurultay kapsam›ndaki oturumlarda gündeme geti-
rilen ve canl› tart›flmalar›n yafland›¤› önemli konulardan
biri de “orman vasf›n› yitirmifl” alanlar›n orman rejimi
d›fl›na ç›kart›lmas› anlam›na gelen 2B uygulamalar› ile
orman kadastrosu sorunlar› oldu. Orman kadastrosu
uygulamalar› ve ormanl›k alanlar›n zamansal de¤iflimi
konular›nda bildirilerin sunuldu¤u kurultay›m›zda, su-
nulan bir bildiriye konu olan çal›flmada elde edilen bul-
gular ülkemizdeki orman alanlar›n›n nas›l ya¤maland›¤›-
n› gözler önüne sermekte ve 2B uygulamas›n›n rant
sa¤lamak d›fl›nda baflkaca bir ifllevi olmad›¤›n› göster-
mektedir. Bu uygulama ayn› zamanda uzaktan alg›lama
tekni¤i ve CBS’nin orman alanlar›ndaki de¤iflimin ve
kentleflmenin zamansal de¤ifliminin ne derece etkin bir
biçimde izlenebilece¤ini ortaya koymaktad›r. Ortaya
konulan bulgu orman alanlar›n›n iflgali ile yap›laflman›n
oldu¤u alandaki konutlar›n önemli bir bölümünün çift-
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lik ve/veya malikane olarak de¤erlendirildi¤i fleklinde-
dir. Özetle, 2B uygulamas› gerçekte plans›z büyümeyi
ve kaçak yap›laflmay› özendirmekten baflka bir amaca
hizmet etmemektedir.

Harita Sektörü, orman kadastrosu ve 2B sorununu
izlemeyi sürdürmeli, politikalar ve çözümler konusun-
da daha üretken olmal›d›r. TMMOB düzeyinde olufltu-
rulan komisyona daha haz›rl›kl› kat›l›nmas› gerekmek-
tedir. Bu arada harita mühendislerinin sürecin içinde
yer almas› için Orman Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle-
rin uygulamaya yans›t›lmas› konusunda yaflanan belir-
sizlikler de tart›flmalar aras›nda yer alm›flt›r. Ayr›ca,
Orman Kadastro Komisyonlar›nda harita ve kadastro
mühendislerinin yer almalar›n›n zorunlu hale getirilme-
si için gereken yasal düzenlemeler konusunda giriflim-
lerde bulunulmas› gerekti¤i dile getirilmifltir.

Mühendislik Ölçmelerinde Geliflmeler...
Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin ilgi alanlar› yal-

n›zca yeryüzünün ölçümü ile s›n›rl› de¤ildir. Kurultay›-
m›zda bu vurgu yap›lm›fl ve deniz, göl ve akarsulardaki
hidrografik ölçmelerin yan› s›ra mühendislik yap›lar›n-
daki ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, endüstriyel ölç-
meler ve endüstriyel tesislerdeki ölçmeler vb. çal›flma-
larla bu görüfl desteklenmifltir. Bu ba¤lamda, üniversi-
telerimizin e¤itim ve ö¤retim planlar›nda mühendislik
ölçmeleri konular›na yeterli ölçüde yer verilmesi ge-
rekti¤i üzerine tart›flmalar yap›lm›flt›r. Mühendislik ölç-
meleri konusunda standartlar›n önemi ve oluflturulma-
s› gerekti¤i vurgulanm›fl ve ayr›ca sularla kapl› alanlar›-
m›z için bir bilgi sistemi oluflturulmas› gerekti¤i üzerin-
de durulmufltur.

Ulusal Duyarl› Geoit Gelifliyor…
Jeodezi konulu oturumlar›n birinde uygulay›c›lar

aç›s›ndan önem tafl›yan ve mesle¤imizin en önemli
problemlerinden birisi olan ve ayn› zamanda bir bak›-
ma dünyan›n fleklini de belirleme olarak tan›mlayabile-
ce¤imiz geoit belirleme ile ilgili çeflitli bildiriler yer al-
m›flt›r. Özellikle geoit uygulamalar› ile ilgili bildirilerin
topland›¤› bu oturumda; genel geoit belirleme teknik-
lerinin tan›t›lmas›n›n yan› s›ra, ulusal duyarl› geoit belir-
lemeye yönelik çal›flmalar sunulmufltur. Bu çal›flmalar-
da Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) nivelman›
tekni¤inin duyarl› geoit belirlemedeki önemi vurgulan-
m›fl ve ülkemizdeki nivelman noktalar›n›n s›kl›¤›n›n ar-
t›r›lmas› ile ilgili önerilerde bulunmufltur. Yine bu otu-
rumda, oluflturulacak olan duyarl› geoit ile özellikle ni-
velman yapma güçlü¤ü yaflanan yüksek bölgelerdeki
noktalara GPS ile ortometrik yükseklik tafl›nabilece¤i
konular› tart›fl›lm›fl, duyarl› geoit belirleme çal›flmalar›-

n›n uygulay›c›ya sa¤layaca¤› yararlar üzerinde durul-
mufltur. Ayr›ca di¤er jeodezi oturumlar› içerisinde ge-
oit belirleme ile ilgili baz› konulara da yer verilmifltir.
Bu konular, astrojeodezik yöntemlerle çekül sapmas›
belirleme ve deniz düzeyi belirleme fleklinde s›ralana-
bilir.

GPS Her Yerde…
Ülke GPS a¤lar›n›n oluflturulmas›nda, geoit belirle-

mede, mühendislik çal›flmalar› için özel amaçl› a¤lar›n
kurulmas›nda, deformasyon analizinde ve temel mü-
hendislik hizmetlerinin uygulanmas›nda kullan›lan GPS
ölçmeleri ile ilgili çal›flmalara dört jeodezi oturumunda
da yer verilmifltir. Bu çal›flmalarda; GPS a¤lar›n›n tasa-
r›m› ve en uygun gözlem zamanlar›n›n belirlenmesi, sa-
bit GPS istasyonlar›n›n GPS ölçülerine ekonomik ola-
rak sa¤layaca¤› kazanç, GNSS’nin (Global Uydu Navi-
gasyon Sistemi-Global Navigation Satellite
System=GPSABD+GLONASSRusya+GALILEOAB
anl›k duyarl› konum belirlemeye sa¤layaca¤› katk›, GPS
nivelman›, GPS ölçüleri ile yer kabu¤u hareketlerinin
belirlenmesi, GPS verilerinin ‹nternet ortam›nda de-
¤erlendirilmesi ve GPS ile elde edilen konum bilgileri-
nin ulusal koordinat sistemine dönüfltürülmesinde ka-
lite kontrolü konular›ndan bahsedilmifltir. GPS tekni¤i-
nin art›k her türlü jeodezik amaçl› çal›flmada yayg›n
olarak kullan›ld›¤›, özellikle de konum bazl› hizmetler-
de, navigasyon amaçl› araç takibi vb. çal›flmalarda, her
türlü jeodezik amaçl› ve CBS uygulamalar›nda daha da
ifllevsel olarak kullan›laca¤› aç›kt›r.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤i Yürürlü¤e Sokulmal›d›r...

Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve
Planlama Kurulu taraf›ndan üniversiteler baflta olmak
üzere tüm kamu kurumlar›n›n ve özel sektörün kat›l›-
m›yla uzun bir sürede yo¤un bir emekle haz›rlanan ve
2003 y›l›nda Yönetmelikler Komisyonu taraf›ndan yü-
rürlü¤e sokulmas› için Kurul Baflkanl›¤›na sunulan Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetme-
li¤i, aradan iki y›ll›k bir süre geçmesine ve flartname dü-
zeyinde kamu kurumlar› taraf›ndan fiili olarak uygulan-
mas›na karfl›n henüz yürürlü¤e sokulmam›flt›r. Harita
ve harita bilgilerinin standarda kavuflturulmas› ve co¤-
rafi bilgi sistemlerine altl›k oluflturmas› için büyük
önem tafl›yan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤inin yürürlü¤e girmesi için kurulta-
y›m›zda önemli vurgular yap›lm›fl ve bu konunun öne-
minin alt› çizilmifltir.

Sonuç Yerine...
Kurultay›m›z befl günlük bir zaman diliminde bafla-
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r›yla gerçeklefltirilmifltir. Kurultayda sunulan bildiri sa-
y›s› ve çal›flmalar›n bilimsel ve teknik niteli¤inin yüksek
oluflu, delege kat›l›m›n›n yüksekli¤i, yaflanan tart›flmala-
r›n canl›l›¤›, bilim ve teknoloji sergisine olan yo¤un ilgi
bu baflar›n›n göstergeleridir.

Kurultay›m›zda ele al›nan ve bildirgemizde özetle-
nen konular meslektafllar›m›z ve Odam›z aç›s›ndan bü-

yük de¤er tafl›makta, bundan sonra gelifltirilecek sektö-
rel politikalar aç›s›ndan önemli bir altl›k oluflturmakta-
d›r. Kuflkusuz, kurultay›m›za iliflkin yap›lacak elefltirel
de¤erlendirmeler ve görüfller bundan sonra gerçeklefl-
tirilecek olan benzeri etkinliklerin baflar›s›n›n güvence-
si olacakt›r.

Bilgi özgürlefltirir... Dünyan›n özgürleflmesi, bilgi-
nin paylafl›m› ve toplum yarar›na kullan›lmas›yla ola-
nakl›d›r. Yaflanan çevre ve nesnelerin birbirleri ile olan
iliflkilerini kuran ve modelleyen Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i bu alanda do¤rudan hizmet veren bir di-
siplindir ve bu niteli¤iyle insan›n ve dünyan›n özgürlefl-
mesi aç›s›ndan önemli bir rol üstlenmektedir. Harita
ve Kadastro Mühendisleri; bilgiyi paylaflarak ve top-
lumsallaflt›rarak, insan›n ve dünyan›n özgürleflmesi için
üzerlerine düflen görevleri yerine getirmeye devam
edeceklerdir...
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DELEGE ‹STAT‹ST‹⁄‹
KURUM K‹fi‹
TKGM 169
M‹LL‹ EMLAK GN. MD. 7
BOTAfi 11
‹LLER BANKASI 6
TCK 28
GAP 5
BUSK‹ 3
DS‹ 32
‹GDAfi 12
TEDAfi 5
TPAO 21
ET‹ MADEN ‹fiLT. 3
DDY 5
TK‹ 13
TTK 3
ANKARA ‹L ÖZEL ‹D. MD. 1
KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I 3
ÇANKAYA BELED‹YES‹ 12
SAMSUN ‹LK ADIM BELED‹YES‹ 2
ÜMRAN‹YE BELED‹YES‹ 1
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BfiK. 2
E‹E 2
KHGM 2
KÖY H‹Z. ‹L. MD. 2
AYAfi BELED‹YES‹ 1
ASK‹-ADANA 2
AFET ‹fiLER‹ GN. MD. 4
BURSA BÜYÜKfiEH‹R (BURSAGAZ) 3
MERS‹N BÜYÜKfiEH‹R 1
BAYINDIRLIK ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü 2
TÜB‹TAK 1
‹SK‹ 1
KONAK BELED‹YES‹ 3
MU⁄LA MESLEK YÜKSEKOKULU 1
ÖZEL SEKTÖR 55
B‹LD‹R‹ SAH‹PLER‹ + OTURUM BfiK. 163
D‹⁄ER 193
SALONDA KAYIT 35
TOPLAM 815

SPONSOR F‹RMALAR
S‹STEM B‹L. VE TEK. H‹Z. SAN.A.fi
H‹MTAfi HAR. ‹Nfi.MÜH. T‹C. A.fi
RANT B‹L. VE ELEK. SAN.T‹C.LTD. fiT‹ (L‹TERA
YAZILIM)
PAKSOY TEKN. H‹Z VE T‹C. LTD. fiT‹
ÖZERLER MÜH. A.fi
ÇA⁄DAfi HAR. MÜH. SAN.T‹C.LTD.fiT‹
ANA-KENT PLAN. fiH.M‹M.‹Nfi.SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹

STAND F‹RMALARI
SIRA F‹RMA ADI SERG‹
NO ALANI (m2)
1 S‹STEM B‹L. 60
2 SCALA INTERNATIONAL 54
3 PAKSOY 45
4 GRAFTEK 24
5 P‹RAM‹D FOT. H‹Z. 24
6 ERDEM EM‹ HAR. 21
7 NETCAD 20
8 ATAY MÜH. 15
9 GEST 15
10 GEOMAT‹CS 15
11 ‹fiLEM CO⁄. B‹L. S‹S. 15
12 SEZA TEKN‹K 12
13 BAfiAR B‹LG‹SAYAR 9
14 BORAT SAYISAL 9
15 KOP‹TEK 9
16 BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VER. 6
17 DS‹ 6
18 HGK 8
19 ‹TÜ-UHUZAM 6
20 TKGM 6
21 UGETAM 6

TOPLAM 385



Odam›z›n, TMMOB ve ba¤l› 10 Oda ile birlikte

kuruluflunun 50. y›l› çeflitli etkinliklerle kutland›.

Etkinlikler kapsam›nda 08 Ocak 2005 tarihinde

“Kuruluflunun 50. Y›l›nda HKMO“ Adl› Panel- Fo-

rum’ ile 50.y›l Kokteyli gerçeklefltirildi.

Etkinliklerin aç›l›fl› Oda Genel Sekreteri Cengiz

DA⁄DELEN taraf›ndan yap›ld›. Aç›l›fl konuflmas›na

kat›l›mc›lar› selamlayarak bafllayan Sn. Da¤delen bu

gün Odam›z›n tarihi bir gününü daha birlikte yafla-

man›n onuru ve gruru içinde olduklar›n› belirterek

konuflmas›nda k›saca Odan›n kurulufl öyküsüne yer

verdi. 

“1950’li y›llar Türkiye’de mühendis ve mimarl›k

hizmetlerine duyulan gereksinmenin göreli art›fl gös-

terdi¤i y›llard›r.

Kentleflme, altyap›

hizmetleri, baraj,

yol inflaatlar› ve

sanayideki k›p›r-

danma, mühendis-

lik ve mimarl›k

alanlar›n›n belir-

lenmesine ivedilik

kazand›r›r ve he-

men bu y›llarda iki

yasa teklifi meclise

sevk edilir.  

Kendisi de mü-

hendis olan Süleyman KURANEL’in teklifinin gerek-

çesinde flunlar yer almaktad›r: ‘’ Mühendislik ve

mimarl›k alanlar›, bugüne kadar ifl ve fayda,

hak ve selahiyet ölçüleriyle paylafl›lm›fl de¤il-

dir. Meslektafllar, eserine ve cemiyete karfl› va-

zife ve haklar›n› müeyyideleflmifl görmek hu-

zurundan mahrum bulunmaktad›r. Mühendis

ve mimarlar, kendisi için yetifltirildikleri hayat

ve cemiyet karfl›s›nda himayesiz ve murakebe-

siz bulunuyorlar… Pek sarih çizgilerle ay›rt

edilmesi laz›m gelen bir mimar ile bir mühen-

disin ifl s›n›rlar› bile birbirine geçmifl, hak ve

selahiyetleri birbiri ile çat›flm›flt›r…’’

Mühendis Himmet ÖLÇMEN’nin teklifinde ise:

‘’Bir çok memleketlerde mühendis ve mimarla-

r›n ifl hayat›ndaki muvaffakiyetleri, karakterle-

ri, iktisap ettikleri ihtisaslar› veya meslek pren-

siplerine uygunsuz hareketleri, kendileri tara-

f›ndan kurulan cemiyetlerce en do¤ru olarak

takdir, tesbit ve kontrol edilmekte…’’ denil-

mektedir.

Bu iki teklif birlefltirilerek 27 Ocak 1954 tarihin-

de Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ni kuran

yasa kabul edilir.

Bu Yasa (6235 Say›l›)’n›n Geçici 2. maddesi hü-

kümlerince;   Bir ay içinde Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n gi-

riflimi ile o tarihte faaliyet halinde bulunan mesleki

birliklerce gönderilecek ikifler temsilci ile Bay›nd›rl›k
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ODAMIZIN KURULUfiUNUN
50.YILI ETK‹NL‹KLER‹

1954’ten
2004’e



Bakanl›¤›n›n tayin edece¤i befl temsilciden oluflan bir

kurucu heyet toplanm›fl, Birlik Ana Yönetmeli¤i ile

kurulacak odalar›n belirlenmesi çal›flmas›n› ve birinci

genel kurul haz›rl›klar›n›  yürütmüfltür.

Yasan›n Geçici 3. Maddesinin (b) benti ile; kurucu

heyet taraf›ndan haz›rlanm›fl olan önergelere göre,

kurulmas› gereken odalar› saptamak, oda kurulmas›

mümkün olmayan meslek mensuplar›n›n hangi odaya

kay›tl› olacaklar›n› belirlemek görevi  Birinci Odalar

Birli¤i Genel Kuruluna verilmifltir.

18-21 Ekim 1954 tarihlerinde çeflitli mühendislik

ve mimarl›k örgütlerinin temsilcilerinin kat›l›m›yla

toplanan 1. Ola¤an Genel Kurulun 3. gününde görü-

flülen gündemin 5. maddesinde kurulmas› önerilen

odalar aras›nda Odam›z›n kurulup kurulmayaca¤› be-

lirsiz b›rak›lm›flt›r.

Bu genel kurula, Türk Yüksek Mühendisler Birli¤i

Delege Listesinden Celalettin SONGU, Türk Mühen-

disler Birli¤i Delege Listesinden Tevfik ATEfi, Nazmi

ASLAN, Necati AYDEM‹R, Nuri BÜLBÜL, Muhittin

ARAN, Sevinç ‹fiGÖR ve Asri ÜNSÜR mesle¤imizin

temsilcileri olarak bulunmaktad›rlar.

Divan Baflkan›, kurucu heyetin önergesinde Hari-

ta ve Kadastro Mühendisleri Odas›’n›n kurulmas›n›

genel kurula b›rakt›¤›n› belirterek; Celalettin SON-

GU,  Asri ÜNSÜR, Nuri BÜLBÜL, Sevinç ‹fiGÖR,

Nazmi ASLAN ve Necati AYDEM‹R’in verdi¤i afla¤›-

daki önergeyi okutmufltur.

“ Say›n Kongre Baflkanl›¤›na

Harita ve Kadastro ifllerinin inkiflaf›,memle-

kete daha yararl› bir flekilde yürütülmesini sa¤-

lamak, say›lar› son listeye göre 106’y› bulan biz-

ler merkezi Ankara’da olmak üzere bir Harita

ve Kadastro Mühendisleri Odas› kurulmas›n›

arz ve teklif ederiz.’’

‹ki delegenin (yada kurucu heyet üyesinin) aç›kla-

malar›ndan sonra, Odam›z›n kurulmas› görüflmesiz ve

tart›flmas›z bir flekilde oybirli¤i ile kabul edilmifltir.

20 Ekim 1954 tarihinde kurulmas› kararlaflt›r›lan

Odam›z, kurucu heyetini oluflturarak, gerekli çal›flma-

lar›n› tamamlam›fl 08 Ocak 1955 tarihinde yani tam 50

y›l önce bugün, birinci ola¤an genel kurulunu yapm›fl

ve kurullar›n› oluflturarak resmen faaliyete geçmifltir.

K›z›lay’da Soysal Handaki küçük bir odada, say›la-

r› 100’ler le ifade edilen üye say›s›yla bafllayan çal›flma-

lar›m›z, bugün 10 flube, 155 Temsilcilik, 4 Merkeze

Ba¤l› Temsilcilik, ve 8452 üyesi ile, ortalama maddi

büyüklükte TMMOB’nde ilk befle giren bir yap›ya ka-

vuflmufltur.”

Kat›l›mc›lar aras›nda 50 y›ldan fazla mesle¤imize

hizmet eden büyüklerimizin bulundu¤unu belirterek

knedilerini tek tek anons eden Sn. Da¤delen, ard›n-

dan kat›l›mc›lar› Mesle¤imize ve Odam›za gönül verip

50 y›ll›k bir serüvende aram›zdan ayr›lanlar ile Güney

Asya felaketinde hayat›n› kaybedenler an›s›na bir da-

kikal›k sayg› durufluna davet etti.

1 Dakikal›k sayg› duruflunun ard›ndan panele ge-

çildi,

Panel-Forum’u Oda Genel Baflkan› Sn Hüseyin

ÜLKÜ yönetti ve Panelist olarak, Kemal AKMAN,

Celalettin SONGU, M.Asri ÜNSÜR, Erdal AKDA⁄,

Hüseyin ERKAN, Arif DEL‹KANLI, Celal BEfi‹KTEPE

ve  Mustafa ERDEML‹ konuflmac› olarak yer ald›lar.

Panel Yönetyicisi Sn Hüseyin Ülkü ilk sözü, Oda-

m›z›n Kurucu Baflkanl›¤› ile TMMOB üyeli¤inde bulu-

nan Say›n Celalettin SONGU’ya verdi,

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n kurulu-
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flunun 50 nci y›l›nda mesle¤imizin ulaflt›¤› bugünkü du-

rumdan son derece mutlu oldu¤unu belirterek ko-

nuflmas›na  bafllayan Sn Songu, Harita mühendisli¤inin

memlekette hemen hemen hiç tan›nmad›¤›, harita ifl-

lerini inflaat mühendisleriyle orman mühendislerinin

kendi mesleklerinin bir branfl› gibi gördü¤ü, o zaman-

ki ismi de Y›ld›z Teknikokulu olan Y›ld›z Teknik Üni-

versitesinin ilk harita kadastro mühendislerini mezun

etti¤i 1954 y›l›nda dahi, Odam›z›n kurulup kurulama-

yaca¤› konusunda flüphelerin bulundu¤u günlerden

bugünlere gelinmifl olman›n gerçekten mutlu bir olay

oldu¤unu belirterek konuflmas›n› flöyle sürdürdü.

“1948 y›llar›nda mühendislerin maddi s›k›nt›lar içinde

olmalar› nedeniyle, hükümetle mühendisler aras›nda

baz› huzursuzluklar vard›. Hükümet mühendisleri tat-

min edecek yerde, Avrupa’dan ücretli olarak çal›flt›r›l-

mak üzere her branfltan mühendis getirterek, devlet

dairelerinde çal›flt›rmaya bafllad›. Hatta Ben Bay›nd›r-

l›k Bakanl›¤› Fen ‹flleri Dairesinde Harita fiefi olarak

çal›fl›rken, benim yan›mda Bushman isminde bir hari-

ta mühendisi vard›.”

Bu durum karfl›s›nda Türk mühendis ve mimarla-

r›n›n kendi ülkelerinde yabanc› mühendislere karfl›

haklar›n› korumalar› ve toplum önünde varl›klar›n› ka-

bul ettirmek ve bunlar› bir yasal dayana¤a ba¤lamak

için teflebbüslerde bulunduklar›n› söyleyen Sn. SON-

GU, bu yönde ilk teflebbüsün 1951 y›l›nda Türkiye

Büyük Millet Meclisine Himmet Ölçmen taraf›ndan,

“Mühendislik ve Mimar Odalar› Birli¤i” adl› bir kanun

teklifi ile yap›ld›¤›n›,  ‹kinci kanun teklifinin de  Türki-

ye Büyük Millet Meclisine 1952 y›l›nda Süleyman Ku-

ranel taraf›ndan, “Türkiye Mimarlar ve Mühendisler

Odalar›” ismiyle verildi¤ini ve Millet Meclisinde yap›-

lan görüflmelerden sonra, 6235 say›l› Türk Mühendis

ve Mimar Odalar› Birli¤i Yasas›’n›n  27 Ocak 1954 ta-

rihinde kabul edildi¤ini belirtti.

Türkiye’de, Avrupa’da tahsil görmüfl 8-10 kadar

harita yüksek mühendisi ile birlikte mühendislik yetki-

si alm›fl toplam 30-35 kifli bulundu¤unu, oda kurmak

için gerekli say› bulunmad›¤›ndan ‹nflaat Mühendisleri

odas›na üye olman›n tart›fl›ld›¤›n›, ancak 2 bin kadar

inflaat mühendisleri aras›nda bizim 30 ila 35 üyemizin

kaybolup gidece¤i, esasen inflaat mühendislerinin ha-

rita ifllerinin kendi branfllar› içinde oldu¤u kanaatinde

olmalar› nedeniyle, bunun bizim mesle¤imiz için bir

felaket olaca¤›n›n düflünüldü¤ünü ve ne pahas›na olur-

sa olsun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n

kurulmas› gerekti¤i sonucuna vard›¤›n›, kendisi tara-

f›ndan bafllat›lan giriflimlerle Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›na

müracaat tarihine kadar 50 kifliye ç›kt›klar›n›, baflkan

olarak da Türkiye’nin ilk harita yüksek mühendisi olan

Say›n Muhittin Aran’› göstererek, müracaat yap›ld›¤›-

n›, Odan›n kuruluflunun 50 kifliyle yap›ld›¤›n› tescil et-

mesi bak›m›ndan kendisine de 50 numara verdi¤ini

belirtti.

Daha sonra sözü ikinci konuflmac› olarak M.

Asri ÜNSÜR ald›. Oda kuruluflundan sonra maddi

sorunlarla karfl›lafl›ld›¤›n› ve K›z›lay Soysal Han’da, Ce-

lal SONGU’nun bürosunun yan›nda bi oda tutarak bir

masayla mesle¤imizi yürütmeye çal›flt›klar›n› belirten

Sn. ÜNSÜR, Y›ld›z Teknik Okulunda Harita ve Ka-

dastro Mühendisli¤i Bölümünü açt›ran›n ve de Harita

ve Tapu Kadastro Lisesi mezunlar›n›n Y›ld›z Teknik

Okulunun ikinci s›n›f›na al›nmas› için Milli E¤itime mü-

racaat edenin de Mümtaz TARHAN oldu¤unu, Aske-

ri iki senelik harp okulundan mezun olan harita subay-

lar›n›n Dan›fltaydan mühendislik diplomas› ald›klar›n›

ve Odaya kaydolmaya geldiklerinde kendisinin kay-

detmedi¤ini sözlerine ekledi. 
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Üçüncü konuflmac› olarak söz alan Sn Kemal

AKMAN da;

1944’te ortaokulu bitirdikten sonra Kadastro

Okuluna geldi¤ini, o zamanlar TKGM Genel Müdürü-

nün Halit Ziya Türkkan oldu¤unu, herkesin Halit Ziya

Türkkan’› Türkiye kadastrosunun kurucusu olarak ta-

n›d›¤›n›, çünkü onun Fransa’da okuyarak kadastro

mühendisi unvan›yla Türkiye’ye geldikten sonra ilk

kadastro, yani gayrimenkul mülkiyetinin emniyet alt›-

na teknik olarak al›nmas›n› sa¤lamak için görevlendi-

rildi¤ini ve kadastro teflkilat›n› ilk kuran adam diye ta-

n›t›ld›¤›n› belirterek, daha sonra bunun yerine atanan

Mümtaz TARHAN’›n kadastro mektebini kadastro li-

sesi yapaca¤›m dedi¤ini ve bunu yapt›¤›n›, ayn› y›llarda

Macit Erbudak’›n Genel Müdürlü¤e müfettifl olarak ta-

yin oldu¤unu, ikinci s›n›fta okurken, rahmetli Macit

Erbudak, Ekrem Ulusoy ve Burhanettin Tansu’nun s›-

k› çal›flmalar› ile Brandom Werger’i fotogrametri ho-

cas› olarak getirdiklerini bu sayede Fotogrametriyle

Türkiye kadastrosunun bitirilmesinin amaçland›¤›n›

sözlerine ekleyerek, mezun olduktan sonra fen me-

mur muavini olarak göreve bafllad›¤›n› bildirdi. 

Sn . Akman ayr›ca kendisinin Oda faaliyetleri içi-

nede girdi¤ini, Türkiye kadastrosunu önce Türkiye

Büyük Millet Meclisine tan›tmak, sonra kadastronun

önemini ve süratle bitirilmesini, sa¤lamak için, Türki-

ye kadastrosu hakk›nda bir kitapç›k haz›rlad›klar›n›,

gerçekleri ortaya koyan, vas›fl›, belgeli, Harita ve Ka-

dastro Mühendisleri Odas› olarak bütün milletvekille-

ri ile Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤üne verdiklerini,

Bakanlarla bizzat karfl›l›kl› görüflmeler yapt›klar›n› da

belirterek, “Türkiye kadastrosu hakk›ndaki rapordan

sonra bir kitap daha haz›rlad›k, “Kadastro Davam›z”

Orada biz neyi savunuyoruz, nas›l yap›l›r, bütün ka-

dastronun en k›sa zamanda nas›l bitmesi gerekti¤ini

ispatlamaya çal›flt›k ve bir hayli de bu kitapç›klar gaye-

sine ulaflt›. Arkadafllar›m›z orada kendilerine lay›k

olan mevkilere süratle kavuflmaya bafllad›lar.” fieklin-

de sözlerini sürdürdü.

Dördüncü konuflmac› olarak söz alan Sn. Arif

Delikanl› ise;

Odam›z›n yap›s›nda kendisinin gözlemledi¤i baz›

k›r›lma noktalar› oldu¤unu belirterek söze bafllayan

Sn DEL‹KANLI, Odan›n ilk yay›n›n›n 1963 y›l›nda Sa-

y›n Muhittin Aran taraf›ndan haz›rlanan “Haritac›n›n

El Kitab›”oldu¤unu daha sonra “Türkiye Kadastrosu

Hakk›ndaki Rapor”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mensuplar› Gözüyle Kadastro Davam›z” gibi yay›nlar-

da baz› eksiklikler yap›ld›¤›n›, bu rapor içerisine Oda-

n›n görüfllerinin yans›t›lamad›¤›n› belirtti. Bir baflka k›-

r›lma noktas›n›n ise  12 Mart 1971’den 2 ay kadar ön-

ce kendisinin Oda Baflkan› olarak seçilmesi oldu¤unu

da vurgulayan Sn Delikanl›, “Türkiye Harita ve Ka-

dastro Mühendisleri yaln›z mesleki davalar›yla, mesle-

ki sorunlar›yla u¤raflmas›nlar, biraz da ülkenin sorun-

lar›na gözlerini çevirsinler.” Söyleminin bunda etkili

oldu¤unu belirterek “Meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n

Türkiye’nin sorunlar›ndan soyutlanamayaca¤›n›, Tür-

kiye sorunlar›n›n genelini ele almadan, örne¤in e¤itim

genel sorununu ele almadan, ulaflt›rma, bay›nd›rl›k

hizmetleri genel sorunlar›n› ele almadan, Türkiye ka-

dastrosu ya da harita ve kadastro mühendislerinin so-

runlar›n›n çözülemeyece¤ini iddia etmek suretiyle yö-

netimi ald›k” fleklinde konufltu. TMMOB Yönetim Ku-

rulu içinde 2. Baflkan olarakda çal›flt›¤›n› vurgulayan

Arif Delikanl›, o dönemde TMMOB’nin toplumcu bir

bak›ç aç›s›na sahip oldu¤unu, Türk mühendislerinin,

mimarlar›n›n sorunlar›na toplumcu aç›dan bak›larak,
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ülke sorunlar›ndan soyutlamayaca¤› fleklinde bir poli-

tika izlediklerini belirtti.

Konuflmac›lardan eski Oda Baflkan› olan Sn

Hüseyin ERKAN da konuflmas›na, eskiden haz›rla-

nan bir kaç rapordan söz edilirken bu gün geldi¤imiz

noktada onlarca flube ve temsilcili¤e sahip bir odada

onlarca raporun ç›kar›labilecek bir seviyeye gelindi¤i-

ni, verece¤imiz ve aç›klayaca¤›m›z raporlarla Türki-

ye’yi birçok noktalarda titretebilecek noktada oldu-

¤umuzu belirterek bafllad›¤› konuflmas›na, hemen he-

men her konuda Yönetimin kullan›m›n›n haz›r rapor-

lar› haz›rlamakla yükümlü olduklar›n›, bunun baflar›

için çok önemli oldu¤u belirterek devam etti.

Kendi dönemlerinde özellikle mesle¤i kamuoyuna

tan›tmak için u¤raflt›klar›n›, özellikle Üçüncü 5 Y›ll›k

Kalk›nma Plan›nda 350 civar›nda olan aç›k say›s›n›n

Alt›nc› Plana kadar da 3 bine ç›kt›¤›n› vurgulad›.

Eski Oda ve TMMOB Yöneticilerimizden Sn.

MUSTAFA ERDEML‹ de konuflmas›nda; Türki-

ye’de 1960’›n olumlu anlamda bir k›r›lma noktas› ol-

du¤unu belirterek 1961 Anayasas›yla birlikte bir öz-

gürlük ortam› olufltu¤unu, dolay›s›yla o özgürlük orta-

m› içerisinde, çeflitli gazeteler, dergiler ve kitaplar›n

hem ayd›n kesim içerisinde hem de gençlik içerisinde

üniversitelerde yayg›n hale geldi¤ini vurgulad›.

“Dünyada 68’le birlikte geliflen özellikle Avrupa’y›

saran gençlik hareketi, ABD emperyalizmine ve sö-

mürgecili¤e karfl›, çeflitli Afrika ülkelerinde ve Viet-

nam’da verilen savafllar, ister istemez dünyay› ve özel-

likle dünya gençli¤ini müthifl flekilde etkilemiflti.” diye-

rek sözlerini sürdüren Sn Erdemli, bu etkilenmenin

Türkiye’deki üniversite gençli¤ine de yans›d›¤›n›, Tür-

kiye’deki üniversite gençli¤inin salt e¤itim gördükleri

okuldan mezun olman›n ötesinde, kendi ülkesinin so-

runlar›yla, toplumun sorunlar›yla ilgilenmeye, ö¤ren-

meye, de¤ifltirme yollar›n› bulmaya ve o do¤rultuda

mücadele etmeye bafllad›klar›n› da belirterek, hemen

hemen bütün üniversitelerin bu mevcut süreci yaflad›-

¤›n› ve bu sürecin sonucunda bütün üniversitelerden

mezun olanlar›n, daha sonra geldikleri alanlar ne olur-

sa olsun, ö¤retmenlik, mühendislik, mimarl›k, avukat-

l›k ya da doktorluk mesle¤ini sürdürürken, mücadele-

lerini kesintiye u¤ratmadan, bulunduklar› alanda ayn›

tür duyarl›l›klar›n›, ülke ve toplum sorunlar›na sahip

ç›kma anlay›fl›n› devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

Büyük oranda ülke ve toplum sorunlar›yla ilgilen-

meyi amaçlayan gençli¤in, bu davran›fllar›n›n bulun-

duklar› meslek örgütleri ve demokratik örgütlerin

programlar›na yans›d›¤›n› bu nedenle de odalardaki en

önemli tart›flma noktalar›ndan birinin “Meslek odala-

r› siyaset yapmas›n” sözlerinin oluflturdu¤una dikkate

çekerek, bugün geldi¤imiz bu noktada, art›k dinsel

amaçl› kurulan örgütlerin bile siyasetle u¤raflman›n iyi

bir fley oldu¤unu bilip, o do¤rultuda davrand›klar›n›,

mevcut gidiflin tersine çevrilmesi için, emperyalist sis-

temin ve onun Türkiye’deki uzant›lar›n›n iflbirli¤i ha-

linde özel olarak bir çaba ve örgütlenme içerisine gir-

di¤ini, bu sald›r›n›n ise çok planl› bir flekilde geliflerek

12 Eylülle noktaland›¤› belirten Sn Erdemli ayr›ca

TMMOB ve  odalar ile do¤rudan do¤ruya onlar›n yö-

neticilerini hedef alan bir politikan›n hayata geçirildi-

¤ini, Adana’da Ak›n Özdemir’in öldürüldü¤ünü, Kim-

ya Mühendisleri Odas› Baflkan›’n›n sald›r›ya u¤rad›¤›n›,

birçok odan›n, HKMO ‹stanbul fiubesi ve TMMOB

nin de dahil olmak üzere bombaland›¤›n› vurgulayarak

sözlerini bitirdi.

Eski Oda Baflkan›m›z ve TMMOB 2. Baflkan›

CELAL BEfi‹KTEPE ise; 1954’te örgütlü bafllayan mü-
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