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TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI  

“TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ” 

15-18 KASIM 2017  

Sayın Rektör yardımcım,  

Seyhan İlçe Belediye Başkanım, 

CBS Genel Müdür Temsilcim, 

TKGM Harita daire başkanım, Bölge Müdürlerim,  

TMMOB Genel Başkanım,  

FİG Başkanım, 

HKMO Genel Başkanım,  

Veteriner Hekimler Odası Başkanım, 

TMMOB’a bağlı meslek odalarımızın başkan ve temsilcileri, 

Değerli Basın, 

Değerli Misafirler, sevgili öğrenciler ve Değerli Meslektaşlarım, 
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 

düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

(HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB 5. sı düzenlenen Uluslararası 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi ve beraberinde gerçekleştirilecek 

olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı etkinliğimize hoş geldiniz der, 

Sizleri şahsım ve Şube yönetim kurulu adına, saygı, sevgi ve dostlukla 

selamlarım. 

TMMOB ve bileşeni Odalarımız, daima aklın ve bilimin ışığında 

yürümeyi ilke edinmiştir. Bilimi, teknolojiyi ve mühendisliği insanlık 

adına, ülke kalkınmasında ve gelişmesinde toplum yararı yönünde 

kullanmayı üstün bir kamu ve toplumsal görev olarak görmektedir. 

TMMOB ve Odalarımız, kamu tüzel kişiliği ve özerk yapısıyla, meslek 

alanlarından hareketle oluşturulan politikalarla toplumsal yaşama 

insanlık adına müdahale etmektedir.  

Bilim ve Teknoloji'nin hızla ilerlediği ve egemenlik kurduğu 

yüzyılımızda, özellikle ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
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kurulmasında, güncel ve güvenilir biçimde işletilmesinde yoğun çaba 

harcayan biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları; düşünen, 

tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler olarak, insanlık onuruna 

yaraşır, çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel sorumluluğumuzla 

bilgilerimizi, paylaşarak, geliştirerek sürdürmeliyiz. 

İstatistiklere göre tüm bilgilerin % 80’e varan kısmı konuma yani 

“yer”e (geo) bağlı veri niteliğinde olup, Yine araştırmalara göre her yıl 

toplanan bilgiler bir önceki yıla oranla en az iki kat artmakta, 

Dolayısıyla çevremizde yoğun bir bilgi birikimi ve trafiği 

yaşanmaktadır. Bilgi hacminin sürekli artması, bilgilerin karmaşık bir 

hal almasına neden olduğu için, bilginin mutlaka organize bir biçimde 

yönetilmesi gerekmektedir. Bu gereksinim bilgi teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte bilgi sistemleri kavramını ortaya koymuştur.  

Biz bilimi teknolojiye, teknolojiyi üretime dönüştüren bireyler olarak 

insanlık ve toplum adına ülkenin kalkınması ve gelişmesi yönünde görev 

yapmaya inançlı ve kararlıyız.  

Bilginin insan yaşamında tartışılmaz önemli bir değer ve güç olduğu 

bilinci içerisindeyiz. Elde edilen Bilginin yönetiminin de önemli 

olduğunu biliyoruz.   

Günümüzde, CBS entegrasyonu, özellikle son yıllarda geniş uygulama 

alanları bulmakta ve gelişime açık bir teknoloji olmaktadır. Büyük 

kentlere göçle birlikte artan nüfusun olumsuz etkilediği tarım, orman, 

kıyı alanlarının yok edilmesi; yapılaşma ve gecekondulaşma, kent çevre 

ve ekolojik değişimlerin izlenmesinde CBS entegrasyonu önemli bir 

teknik araç olmuştur. 

Ülkemizde, Coğrafi bilgi kaynaklarının ve coğrafi bilgi teknolojisinin, 

toplumun tüm kesimleri tarafından büyük oranda kullanımını sağlama 

konusunda daha etkin çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Sayısal coğrafi bilginin öneminin kavranması, ulusal düzeyde paylaşımı, 

sunumu ve yoğun olarak kullanımı konularında gerekli teknik ve idari 
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düzenlemeler hem kurumsal hem de ulusal düzeyde yapılarak hayata 

geçirilmelidir.  

Doğru veri ve yetişmiş insan gücü üzerine gerçekleştirilen 

uygulamalar ancak doğru bir eğitim ile gerçekleştirilebilir.  

Verinin toplanması, analiz edilmesi ve uygulanması konusunda 

yapılacak eğitimlerde Dünya‘daki akreditasyon koşulları da dikkate 

alınarak, tüm eğitim-öğretim düzeylerinde disiplin altına alınması 

amacıyla meslek içi eğitim ve katılım belgesi verme çalışmalarında 

konunun uzmanı bilim insanlarından ve deneyimli uygulamacılardan 

mutlaka yararlanılmalıdır.  

Eğitim çalışmalarında bir standart ve eşgüdüm sağlamak amacı ile 

TMMOB ve bağlı Odaların görüş ve önerileri göz önünde 

bulundurulmalı ve dikkate alınmalıdır. 

Bizler, bilimi, tekniği ve mühendisliği, ülkemiz ve kamu yararına 

kullanma konusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.  

Etkinliğimizin Ülkemize, bilime ve mesleğimize büyük katkı 

sağlayacağına inanıyor,   

Böylesi önemli bir etkinlikte bizlere ev sahipliği yapan Çukurova 

Üniversitesi’ne teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın katılımcılar, Sayın konuklar 

Bilgimizi ve sevgimizi paylaşalım. Unutmayalım ki bilgi ve sevgi 

paylaştıkça büyür. 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyor ve 

etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum. 

HKMO ADANA ŞUBE BAŞKANI 

YAŞAR TANRIVERDİ 


