
 



DERGİDEN MEKTUP- 

Odamızca düzenlenen 3. Kurultay hazırlıkları, sonuçların 
değerlendirilmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ihale ile 
"Ülke Yüzey Ağı Sıklaştırma Projesinin" sonuçlandırılması ile ilgili 
çalışmalar, Odamızca satın alınan yeni dairemizin düzenleme çalışmaları 
dergimizin 1991 yılı ilk sayısının zamanından kısa bir süre sonra 
yayınlanmasına neden olmuştur. 

Yayın Kurulumuz 1991 yılının bu ilk sayısında yayınla ilgili olmak 
üzere bazı düzenlemeler getirmiş bulunmaktadır. Dergimize ve 
bültenimize gelen yazıları teşvik etmek yanında, her emeğin bir bedeli ol-
ması ilkesinden hareketle bir "Telif Yönetmeliği" düzenlemiş bulunuyo-
ruz. Yönetmeliğimiz 1991 yılının ilk sayısından başlıyarak uygulamaya 
girmiş olacaktır. 

Ayrıca dergimize yazı gönderenlerin, yayımladığımız yazım kurallarına 
uymalarını içtenlikle diliyoruz. Böylece kısa sürede yayımlanan ve hatasız ■ 
bir derginiz olacağına inanıyoruz. 

4 sayılı bültenimizde 3. Harita Kurultayı sonuç bildirisi ve özet 
değerlendirilmesi yayımlanmıştı. Bu sayımızda, Yayın Kurulumuzun ilgili 
geniş bir değerlendirilmesini bulacaksınız. 

Saygılarımızla, 
Yayın Kurulu 
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3. HARİTA KURULTAYI'NIN GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ 

Yay ın Kurulu 

3. Harita Kurultayı 28 Ocak 1991-1 Şubat 1991 günlerinde Ankara'da yapıldı. 
Kurultayların sonrasında bir genel değerlendirmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Gelecek kurultayların daha işlevsel olmasında, amaçlarının daha belirginleşmesinde ve 
hedeflenenlerin daha iyi gerçekleşmesinde bu değerlendirmelerin katkısı olacağı 
kuşkusuzdur. 

Değerlendirmeler çeşitli açılardan yapılabilir. Geçmiş kurultaylar ile karşılaştırmalar 
yapılarak gelişmeler saptanabilir. Bu değerlendirmede de gereksiz ayrıntılara inilmeden 
böyle bir yol izlenecektir. 

1.  Kat ı l ım 

Üç kurultaya katılanların kurumlara göre dağılımı Çizelge l'de gösterilmiştir. 
(Katılımın kurumlara göre dağılımında önceki kurultaylara göre önemli sayılabilecek bir 
fark görülmemektedir.) Bu nedenle ikinci kurultay sonu genel değerlendirmesindeki (Jz[) 
"özel sektörümüzün kurultaylara ilgisinin beklenenin çok altında" olduğuna ilişkin bir 
değerlendirme bu kurultayda da geçerliliğini korumaktadır. 

 

(*) TMMOB, MTA Gn. Md., Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnş. Gn. Md., Demir Çelik 
İşletmeleri Gn. Md., EİEİ Gn. Md., Turizm Bankası Gn. Md., TRT Gn. Md., Orman Gn. Md., 
Çukurova Elektrik A.Şti., Eski Eserler ve Müzeler Gn. Md. 



4 

Bu kurultayda da gerçek katılımın kayıtlı katılımdan daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Çizelge l'den, katılımın giderek arttığı söylenebilir. Ancak odaya kayıtlı üye sayısı 
da sürekli artmaktadır. Katılanların tümünün odaya kayıtlı üyeler olmadığı bilinmekle 
birlikte, genel bir fikir vermek amacıyla Çizelge 2'de katılanların kurultay tarihlerindeki 
odaya kayıtlı üye sayısına oranları verilmiştir. 

 
Kayıtlı üye sayısının yaklaşık % 17'si kurultaya katılmıştır. Önceki kurultaylarda da 

katılım yaklaşık bu düzeyde olmuştur. 

2. Bildiriler 

Üç kurultaya sunulan bildirilerin sektörlere göre dağılımı Çizelge 3'te 
gösterilmiştir. Kurultaya gönderilen bildirilerin ancak belirli bir bölümü kurultayda 
sunulabilmektedir. Çizelge 3'te kurultayda sunulan bildiriler sunulan sütununda, 
sunulmayanlarla birlikte kurultaya gönderilen tüm bildiri sayıları da toplam sütununda 
gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3, en fazla bildirinin son kurultayda sunulduğunu göstermektedir. En büyük 
pay, öncekilerdeki gibi yine üniversitelerindir. (Ancak bunların büyük bölümünün 
çağrılı bildiri olduğu gözden uzak tutulmamalıdır). Son kurultayda gönderilen 
bildirilerin olabildiğince programa alınması ve sunma fırsatı verilmesi ilkesi 
gözetilmiştir. Biraz da bu nedenle, bir gün için, bildirilerin iki salonda birden sunulması 
yoluna gidilmiştir, ikinci salon olarak kullanılan TSE konferans salonu, DSİ Gn. 
Md.'ne yakın olmakla birlikte beklenen ilgiyi toplayamamıştır. Bu salonda sunulan 
bildirileri, konu ile ya da sunucu ile ilgili 30-40 dinleyici izleyebilmiştir. 
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Çizelge 3'ten bir önemli gerçek ortaya çıkmaktadır: Kurultaylara gönderilen 
bildirilerde giderek bir azalma olmaktadır. Bu durumun bir açıklaması olması gerekir. 
Gelecek kurultayların ilgi ve canlılığını doğrudan etkileyebilecek bu olumsuzluk, başka 
etkenlerle birlikte şu etkenlere de bağlanabilir: 

— Üniversitelerde görev yapan meslektaşlarda düşünce üretme, geliştirme ve yeni 
gelişmeleri aktarma isteği giderek azalmaktadır. 

— Uygulamada çalışan meslektaşlar çalışmalarını, karşılaştıkları sorunları, 
görüşleri sunma konusundaki isteksizlikleri sürmektedir. 

— Yapılan çalışmaları, ürünleri sunma, tartışma ortamına getirme giderek önemini 
yitirmektedir. 

Kurultaylarda bilimsel titizliğin ön planda tutulduğu varsayımı ile uygulamada 
çalışan meslektaşların ilgi ve cesaretlerinin olumsuz etkilendiği ileri sürülebilir. Ne var 
ki gerçek durum böyle olmamaktadır. Özellikle son kurultayda bildiri gönderenlere 
program elverdiğince sunma fırsatı verilmiştir. Sunulamayan bildiriler ise kurultay 
kitaplarında yayınlanmaktadır. 

Kurultaylara gönderilen ve sunulan bildirilerin konulara göre dağılımı da Çizelge 
4'te gösterilmiştir. Mesleki konular, FIG'ın komisyonlarına paralel olacak biçimde 
dokuza ayrılarak bildiriler buna göre değerlendirilmiştir. Çizelge 3'te olduğu gibi 
Çizelge 4'te de ilk sütunda kurultaya sunulan, ikinci sütunda da kurultaya gönderilen 
tüm bildirilerin sayıları verilmiştir. FIG'ın 4. ve 9. komisyonlarına karşılık gelen 
Hidrografik Ölçmeler ve Taşınmaz mal Değerlendirme Yönetimi adı 4. ve 9. konularda 
3. Kurultayda da hiçbir bildiri gelmemiştir. Kentsel Alan Düzenlemeleri olan 8. konu 
son kurultayda yoğun olarak panel ve açık oturumlarda işlenmiştir. 

Bildiriler açısından 3. Kurultayın diğerlerinden bir farkı çağrılı bildirilere bu 
kurultayda daha fazla yer verilmiş olmasıdır. Bu yolla meslek dışında, ekonomi, 
sosyoloji, şehircilik ve bilgisayar teknolojisi alanlarında ülke çapında ün yapmış bilim 
adamları kurultaya konferansçı olarak çağrılabilmiştir. Bu değerli bilim adamlarının 
değişik açılardan 2000'li yıllara bakışları kurultaya katılanların yoğun bir ilgisi ile 
karşılanmıştır. (Bu konferanslar da hem Çizelge 3'teki sunulan bildiriler sütununda ve 
hem de Çizelge 4 teki 1. konuda gösterilmiştir.) 

3. Panel ve Açık Oturumlar 

3. Kurultayda bir panel ve üç açık oturum yapılmıştır. Üç kurultayda yapılan panel 
ve açık oturumlar Çizelge 5'de gösterilmiştir. 
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Üç Kurultaydan en az ikisinde tartışmaya getirilen konulardan biri, kentsel ve kırsal 
alan düzenlemeleri; diğeri de özel sektör sorunlandur. 

Panel ve açık oturumların bu kurultayda da büyük bir ilgi ile izlendiği söylenebilir. 
Gerek konuşmacı olarak ve gerekse soru yöneltmek için söz alanların büyük bir 
çoğunluğu geçen kurultaylarda da sık sık kürsüye çıkanlar olması dikkat çekicidir. 

4. Tanıtım 

Kurultay Yürütme Kurulu Prof. Hüseyin Erkan tarafından hazırlanan "Türkiye'de 
Harita Kadastro Hizmetleri ve Sorunları" adlı, 21 sayfalık bir tanıtma kitapçığı 
kurultaya katılanlara, konuklara ve basına dağıtılmıştır. Bu kitapçığın haritacılık 
mesleğinin tanıtımında ve kurultayın amacının açıklanmasında yararlı olduğu 
kuşkusuzdur. 

3. Kurultay süresince üç basın bülteni çıkarılmıştır. Körfez Savaşı nedeni ile bu 
bildiriler basında beklenen ölçüde ilgi görmemiştir. Yalnız bir iki gazetede haber olarak 
görünmüştür. 

Gerek kitapçık, gerekse basın bültenleri beklenen düzeyde olmasa bile TRT'de ilgi 
çekmiştir. Kurultay haberi ilk gün görüntülü olarak televizyonun 1. programında 
verilmiştir. Ayrıca 1 Şubat 1991 Cuma günü yine TRT'nin 1. programındaki Gün 
Başlıyor'da haritacılık mesleğini tanıtan ve kurultayın amaçlarını açıklayan bir söyleşi 
yapıldı. Bu söyleşiden önce Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmış, 
haritacılık ve Harita Genel Komutanlığı çalışmalarını tanıtıcı bir arşiv filmi 
gösterilmiştir. (Kısa metrajlı film ile meslek tanıtımı konusunda odamızın hazırlıklı 
olması gereğini ortaya koymuştur.) Söyleşide, Kurultay Yürütme Kurulu üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Yaşayan program sunucusunun konuya ilişkin sorularını yanıtlamıştır. 

5. Sergiler 

Diğer kurultaylarda olduğu gibi 3. Kurultayda da haritacılık sanayiinde çalışan alet ve 
bilgisayar firmaları ile diğer firmalar ürünlerini sergileme fırsatı bulmuşlardır. Bu 
sergiler kurultaya katılanların yoğun ilgisi ile karşılanmıştır. 

3. Kurultayda sergi stand'larmın özel bir firmaya düzenletilmesi firmaların ve 
kurultay düzenleyicilerinin işlerini kolaylaştırmıştır. 

6. Sosyal Olaylar 

3. Kurultayda, kurultayın açılış kokteyli 28 Ocak 1991 Pazartesi akşamı Büyük 
Ersen Oteli salonlarında verilmiştir. Bu kokteyle kurultaya katılanlar ve konuklar 
büyük bir ilgi göstermiştir. Kokteyle katılımın beklenenin üstünde olması servislerde 
düzensizliğe neden olmuştur. 

7. Diğer Hizmetler 

Kurultay öncesinde ve kurultay sırasında katılanlara kimi kolayhklar da sağlanması 
gerekli olmaktadır. 3. Kurultayda çay ve içecek servisi oldukça yetersizdi. Gelecek 
kurultaylarda bir kafetarya açılması zorunlu gibi görünmektedir. 

Kayıt bürosunda bulunan bir harici telefon konukların ve katılanların hizmetine 
sunuldu. 




