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Değerli katılımcılar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına, genel 

başkanı sıfatıyla, her birinizi ayrı ayrı saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyor, CBS 

Kongre etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çukurova Üniversitemize 

etkinliğimizin gerçekleşmesi için bizlere bu mekanı hazırladığından dolayı 

teşekkür ediyorum. 

Değerli katılımcılar; 

Yaygın adıyla Harita ve Kadastro Mühendisliği, yeni adıyla Geomatik 

Mühendisliği, milimetre hassasiyetinde evrendeki tüm objelerin 4 boyutlu 

modellenmesini sağlayabilen, ürettiği sonuç ürünün güvenlik ölçütünü ortaya 

koyabilen yegane mesleklerden birisidir. Mesleğimiz, gerek konumsal veri 

üretimi, gerekse verinin bilgiye dönüşümü sürecinde anahtar bir role sahiptir. 

Ekonomik gelişme, kentsel büyüme, kırsal gelişim, iklim değişikliği, küresel 

ısınma, arazi yönetimi gibi hususlar, yer altı ve yer üstü kaynakların 

sürdürülebilir yöntemlerle izlenmesi, planlanması ve yönetilmesi gibi işler, 

gelişmiş dünya ülkelerinin hepsinde dikkatle değerlendirilmekte ve 

sürdürülebilir eyleme muhtaç ve önceliği olan konular arasında sayılmaktadır. 

Bu alanlarda yaşanan sorunların çözümü için, Harita ve Kadastro Mühendisliği 

mesleğine önemli görevler düşmektedir. Belirttiğim bu hususlar, benim fikrim 

olmaktan ziyade, dünya ölçeğindeki üst örgütümüz FIG’in raporlarında 

bulunmakta, dahası, Birleşmiş Milletlerin ve bağlı ülkelerinin gündeminde yer 

almaktadır. 

Mobil araçlarla harita üretiminden, insansız hava araçlarına dek gelişen teknoloji 

mesleğimize yeni ufuklar kazandırdığı gibi, CBS teknolojisini de geliştirmiştir. 

Özellikle bilgi üretimi sürecinde, verinin akıllandırılması ve insan hayatının 

kolaylaştırılması sürecinde CBS teknolojisi çok önem kazanmıştır. Tam da bu 

noktada, biz harita ve kadastro mühendisleri, mesleğimiz gereği, CBS’nin 

sunabileceği tüm olanakları diğer mesleklerden daha önce görebildik. Bu bizler 

için bir şanstı belki ama, aynı zamanda büyük de bir sorumluluktu. Kanaatim şu 

ki, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu sorumluluğu fazlasıyla yerine 

getirmiştir. 

CBS teknolojisini ve onun sunabildiği olanakları ülkemizde bilince çıkarmak 

için, Odamızca geçmişte yapılan çalışmaları kısaca özetlemekte yarar 

görüyorum. En azından tarihe bir kez daha not düşmüz oluruz diye 

düşünüyorum. Odamız, birçok ülkede 1999 yılında başlatılan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Bilinçlendirme Haftası etkinliği ve CBS Günü kutlamalarını, 

dünyadan 1 yıl sonra, yani 2000 yılından bu yana (yaklaşık 17 yıldır) Oda 

birimlerimizde ve ülkemizin dört bir köşesinde hayata geçirmektedir.   
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Her yıl düzenlenen panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri 

etkinliklerimizi; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, uygulayıcılar, bilim 

insanları ve uzmanlarla birlikte yapmaktayız.  

Dahası, bu süreçte ilkokullardaki çocuklara bile Odamızca CBS bilinci 

aşılanmaya çalışılmış ve bu çerçevede ilkokullarda bir sürü etkinlik de 

düzenlenmiştir. İlkokullarda yürüttüğümüz ilk çalışmalarımıza katılan 

çocuklarımız, bugün yirmili yaşlarında ve CBS teknolojisinden etkin bir şekilde 

yararlanan gençlerimiz durumundadırlar. Bu geri dönüşleri alıyoruz. İtiraf 

etmeliyim ki, gururlanıyoruz.  

İşte bu nedenle, ülkemiz için çok önemsediğimiz CBS Kongre etkinliğini 5. Kez 

TMMOB adına düzenlemekten çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Hepinize 

etkinliğe katıldığınız için yeniden teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.  

Değerli katılımcılar; 

Kapitalist ekonomik sistem içinde Batı’nın ekonomik zaferi, harita ve kadastro 

bilgilerine, yani mekanı yönetecek konumsal bilgilere çok önem vermiş 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu gerçek artık biliniyor. 

Konuyu en basit anlatımla şöyle açıklayabilirim: Konumsal bilgileriniz yoksa, 

haritanız da yok, kadastronuz da yok demektir. Haritanız, kadastronuz yoksa, 

kayıt altına alınmış mülkiyet sisteminiz de yok demektir. Kayıt altına alınmış 

mülkiyet sisteminiz yoksa, yine en basit anlatımla söylüyorum, mülkiyeti 

sermayeye dönüştüremezsiniz demektir. Yani, ipotek karşılığı kredi 

veremezsiniz, yatırım yapamazsınız, yaptıramazsınız demektir.  

Başka ne demektir? Konumsal bilgileriniz yoksa, ülkene ait envanter bilgileriniz 

de yok demektir. Envanter bilgileriniz yoksa, yani elinizdeki nedir, ya da ne 

değildir bilemiyorsanız, ne kırsal alanlarınızı, ne de kentsel alanlarınızı gerçek 

anlamda yönetemezsiniz demektir. Yönetemediğiniz kırda dünyaya 

pazarlayabileceğiniz tarımsal ürünlerinizi üretemezsiniz demektir. 

Yönetemediğiniz kentte modern kentlerinizi kuramazsınız demektir.  

Dahası da var. Son zamanlarda ülkemizde önemli bir sorun olarak tespit edilen 

ve mutlaka çözülmesi gereken değerleme işlerini de doğru yapamazsınız, 

vergileri adil toplayamazsınız demektir.  

Kısacası, konumsal bilgileriniz yoksa, ya da standart birliği sağlayıp onları etkin 

kullanamıyorsanız, ülkenizde hukuku ve adaleti tam anlamıyla tesis edemezsiniz 

demektir. 
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Aslında sözlerimin özü şu: Harita ve kadastro bilgileri, bir başka ifadeyle 

konumsal-mekansal bilgiler, kağıt üzerine aktarılmış ya da bilgisayar 

ortamlarında depolanmış sıradan bilgiler olmayıp, ülkelerin kaderlerini 

belirleyen yaşamsal bilgilerdir. Hiç unutmamalıyız ki, ülkelerin yönetimi için 

gerekli olan bilgilerin yaklaşık %90’ı konumsal nitelikteki bilgilerdir. CBS 

denilen şey de, dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. 

sorunların çözümü için mekana/konuma dayalı bilgilerin etkin bir şekilde 

yönetilmesini sağlıyor. 

Eğer iddiamız dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmekse, ki öyle olduğunu 

biliyorum, kaldı ki cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk ta 

baştan hedefimizi bu yönde saptamıştı, o zaman, ülkece daha çok akılcı işler 

yapmaya mecburuz. Yani, bilimden, teknikten, teknolojiden, bilim insanlarından 

ve tabi ki CBS teknolojisinden en etkin biçimde yararlanmaya mecbur 

olduğumuzu bir kez daha söylüyor ve çağrımızı yineliyoruz: 

“CBS teknolojisini son yılların modasıdır şeklinde algılamadan ve onu 

kutsamadan, ama CBS`nin sağlayabileceği tüm olanakları iyi bilerek; CBS`nin 

yalnızca yazılım ve donanımdan ibaret olmadığını anlayarak; CBS’nin her derde 

çare olmadığını da kavrayarak, hangi tür işlerde araç olabileceğini bilerek; CBS 

standartları oluşturulmadan, ulusal bir mevzuata bağlanmadan, bilgi teknolojileri 

temelinde örgüt yapılanmalarında dönüşüm sağlanmadan, kurumsal 

toparlanmaların olamayacağını da özümseyerek; iyi başlangıç yapıl(a)mamış 

olsa dahi, iyi olmaya başlamanın bir zorunluluk olduğunu farkında olarak; özel 

sektörden ve üniversitelerden en etkin biçimde yararlanarak, ülke genelinde, e-

devlet hedefinde CBS`nin sağlayabileceği tüm olanaklardan faydalanmamız 

gerekir.”  

Değerli katılımcılar; 

Sözlerimi daha fazla uzatmadan, önemsediğim bir konuya da kısaca değinerek 

konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

Hiçbir ekonomik sistem, ülkemizde geçerli ve yaygın olan “üretmeden 

tüketmenin” sihirli formülünü bulamamıştır. Üretime dayanmayan, borsa, kağıt, 

tahvil, dış borç gibi tamamen para ve sermaye politikalarına bağlı, ya da, kamu 

arazilerinin plansız ve programsız bir şekilde ve acımasızca yerli ya da 

yabancılara satışına dayalı bir ekonomik sistemle yola devam edilemez. 

Böyle bir ekonomik sistemin getirdiği ağır mali koşullar altında ezilen halkımız, 

tüm yakınmalara karşın, giderilemeyen işsizlik, rüşvet, yolsuzluk, eşitsizlik, 

adaletsizlik ve benzeri toplumsal sorunlar karşısında öz güvenini 

yitirmiş “gemisini kurtaran kaptan” psikozunda birbirlerine, mesleğine, 

çevresine ve toplumuna yabancılaşmıştır.  
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Hele hele, bir de sürekli kandırılan, aldatılan, yönettikleri kentlerin kıymetini 

bilemeyen, bilemedikleri için de kentlerine ihanet eden yöneticilerinin 

varlığından haberdar olmaları, yoksul halkımızı umutsuzluğa sürüklemektedir. 

Bu nedenle, bir kez de buradan söylemeyi sorumluluk sayıyorum: Ülkece çok 

çalışmak ve çok üretmek zorundayız. Ardı ardına yanlışlar yapıp sonra da eyvah 

eyvah deyip hayıflanma lüksümüz yoktur. Yanlışları yapmadan üretim 

yapacağız.  

Odalarımızca gerçekleştirilen bu ve benzeri bilimsel-teknik etkinliklerimiz 

üretime yönelik etkinliklerdir.  Bu etkinliklerin sonuç bildirgeleri önemlidir. 

Özellikle üst yönetim kadrolarda bulunan yetkililer tarafından sonuç bildirgeleri 

dikkatlice değerlendirilir, kurumsal çalışmalarımızı da bu ortamlarda üretilen 

bilimsel bilgilere göre yönlendirirsek, inanıyorum ki, eksik ve yanlış yürütülen 

işlerin pek çoğu düzeltilmiş olacaktır. Yeni yanlışlar da yapılmayacaktır. 

Böylece umutsuzluğa kapılan halkımızın yeniden umutlanması sağlanmış 

olacaktır. Ülkemizin bu umuda ihtiyacı vardır. 

Sözlerime burada son verirken; 

Sömürüsüz, terörsüz, şiddetten uzak, barış ve huzurun egemen olduğu, bilimsel 

ve teknik çalışmaların arttığı ve üretilen bilimsel bilgiler ışığında ilerlemeyi 

amaçlamış, akılcı, çağcıl toplumsal bir yapıda yaşamak umut ve dileğiyle, 

hepinize sevgi ve saygılarımı sunar, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür 

ederim. 

Saygılarımla. 

 

Ertuğrul Candaş 

15 Kasım 2017 (CBS Kongresi-Adana) 


