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Değerli katılımcılar,  

Şahsım ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına, her birinizi ayrı ayrı saygı, sevgi ve 

dostlukla selamlıyorum. Mesleki Açılımlar Kurultay etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 

Etkinliğimizin planlanmasından başlayarak, hazırlık sürecinde ve bugüne getirilmesinde pek 

çok meslektaşım aktif görevler üstlenmiştir. Bu süreçte yer alan tüm meslektaşlarıma, kurultay 

başkanımız Prof. Dr. Erol Köktürk hocamıza, Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir hocamıza, 

İstanbul Şubemizin ve Genel Merkezimizin yönetim kurulu üye ve çalışanlarına çok teşekkür 

ediyorum. 

Açılış konuşmalarından sonra, etkinliğimizin ilk paneli “Bizleri Bekleyen Gelecek” başlığı ile 

gerçekleşecektir. Bu panelimizin tüm konuşmacılarına ve panel yöneticisi olan hemşerim ve 

Ankara Üniversitesi’nden hocam sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamıza ayrıca teşekkür etmek 

istiyorum.  Burada bulunmaları bizleri onurlandırmıştır. Her bir panelistimizin 

konuşmalarından çok yararlanacağımızı biliyorum. Paneli de sabırsızlıkla bekliyorum. 

Geldiğiniz için sağ olunuz, var olunuz. 

Değerli meslektaşlarım, 

Bu yıl farklı farklı konularda sizleri çokça etkinliklere, toplantılara çağırmak durumunda kaldık. 

Sizler de örgütsel dayanışma bilinç ve sorumluluğuyla, bu çağrılarımıza hep olumlu yanıt 

verdiniz ve büyük çoğunlukla toplantılarımıza katılım sağladınız, katkı verdiniz. Bu nedenle, 

en büyük teşekkürü sizler hak ettiniz. Sizlerin ilgi, katkı ve desteği bizler için çok önemlidir. 

Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olunuz, var olunuz. 

Değerli meslektaşlarım,  

Bildiğiniz gibi, yaygın adıyla Harita ve Kadastro Mühendisliği, yeni adıyla Geomatik 

Mühendisliği, çok geniş alanlarda iş gören bir meslek disiplinidir.  

Coğrafi bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri, uzaktan algılama, kartografya, fotogrametri, 

kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüt ve işletme haritaları, 

içme suyu ve kanalizasyon projeleri, doğalgaz boru hatları, tescile konu olan harita ve planlar, 

sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) 

sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye 

uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler, ülke savunması, taşınmaz mal 

hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, imar uygulamaları, toprak dağıtımı, ormancılık, 

denizcilik, madencilik alanlarındaki her türlü ölçüm, tespit ve değerlendirme işleri, yol yapımı, 

sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, arsa ve arazi 
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değerleme, vergileme, doğal afetlerden korunma, deprem vb gibi alanlar Harita ve Kadastro 

mühendisliğinin faaliyet verdiği alanlardan bazılarıdır.  Dolayısıyla pek çok meslek disipliniyle 

de farklı konularda ortak çalışmaları olan bir meslek disipliniyiz. 

Demek isteğim özetle şudur: Öyle bir mesleğe sahibiz ki, uygulama alanı çok geniş, 

önümüzdeki süreçte ülkemizde ve dünyada en etkin meslek gruplarının başında sayılıyor. 

Araştırmalar bunu gösteriyor. Bu nedenle, sorumluluklarımız da, sorunlarımız da artıyor. 

Ekonomik gelişme, kentsel büyüme, kırsal gelişim, arazi yönetimi gibi konular, yer altı ve yer 

üstü kaynakların sürdürülebilir yöntemlerle izlenmesi, planlanması ve yönetilmesi gibi işler ile, 

insanlığı ve tüm canlıları ilgilendiren, iklim değişikliğinden, küresel ısınmaya, aşırı nüfus 

artışından, ormanların, yeşil alanların ve tarım arazilerinin tahrip edilmesine, hayvan ve bitki 

türlerinin yok olmasından kutuplardaki buzulların erimesine, kentsel ve kırsal sorunlardan 

sosyal çatışmalara kadar tüm yaşamsal konular,  gelişmiş dünya ülkelerinin hepsinde dikkatle 

değerlendirilmekte ve sürdürülebilir eyleme muhtaç ve önceliği olan meseleler arasında 

sayılmaktadır. 

Çünkü: Dünyamız günden güne yok oluyor. İnsan türü, doğayı ve dünyanın bütün kaynaklarını 

vahşice, plansızca, bilime ve vicdana aykırı bir şekilde kullanıyor, tüketiyor, kirletiyor ve büyük 

ölçüde ziyan ediyor… 

Örneğin: 

- Bugün dünyada her dört memeliden birinin soyu yok olma tehdidi altındadır;  

-  

- Denizlerdeki “ölü alanlar”ın, yani oksijenin olmadığı bölgelerin sayısı her on yılda bir 

iki katına çıkıyor; buna bağlı olarak 2048 yılına kadar tüm balık türlerinin tamamen 

tükenmesi bekleniyor;  

-  

- Dünyanın her tarafında ormanların, yeşil alanların ve tarım arazilerinin tahrip 

edilmesinin önüne geçilemiyor. Sadece Türkiye’de, son 60 yılda, 2 milyon hektar, yani 

toplamda Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alanlar ve bu alanların can verdiği 

yaşamlar yok edildi.  

İşte bütün bu sorunların tespitine ve çözümüne ilişkin işler,  “her şey bir yerde meydana geldiği” 

için, konumsal bilgilerle ve dolayısıyla meslek alanımızla doğrudan ilişkilidir. Görünen o ki, 

Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğinin önemi ve sorumluluğu önümüzdeki süreçte daha 

da artacaktır. Bu tespit, benim tespitim olmaktan ziyade, dünya ölçeğindeki üst örgütümüz 

FIG’in raporlarında yer almaktadır ve dahası, Birleşmiş Milletlerin ve bağlı örgütlerinin 

öncelikli gündeminde bulunmaktadır. 

Değerli meslektaşlarım, 

Yukarıdan beri özetleyerek sunmaya çalıştığım nedenlerle, etkinliğimizi çok çok önemsiyoruz. 

Etkinlikten beklentimiz çoktur. Sonuç raporu ile yol haritamızı gözden geçireceğiz, eğer 

gerekiyorsa yol haritamızı yeniden çizeceğiz. 

Sonuç raporunda yer alacak konular, bir eylem planı oluşturularak, hangi işlerin ne zaman ve 

hangi öncelikle yapılacağı belirlenerek, genel kurul kararına bağlanıp, yeni yönetim 

kurullarımıza görev vermemiz ve sürecin titizlikle takipçisi olmamız gerekiyor. 



Değerli meslektaşlarım. 

Ülkemizde mühendis olmak zordur. Gerçek manada mühendislik yapabilmek ise çok daha 

zordur. Eğer, harita ve kadastro mühendisi iseniz, işiniz, sorumluluklarınız ve sorunlarınız 

maalesef ki, katlanarak artıyor. 

Sorunlarımızı ülke sorunlarından ayırmak ta elbette mümkün değildir. 

Fakat, bu konuşmamda, ne ülke sorunlarını, ne de mesleki sorunlarımızı satır başlarıyla bile 

sıralamaya çalışmayacağım. Ülke ve meslek sorunlarını bir ağlama duvarı gibi sizlere iletmek 

yerine, birlikte üreteceğimiz ve yaratacağımız, görüş, düşünce ve eylem planlarıyla çözmeye 

çalışmak isteğinde, beklentisinde olduğumu bildirmek istiyorum.  

Heyecanınızı, gücünüzü, umudunuzu, bilginizi, birikiminizi, sevgi ve coşkunuzu bu etkinlikte 

bizimle birleştirmenizi diliyorum. 

Yönetim kurullarımız, etkinlik sonuç raporunda altı çizilen hedeflere mutlaka, ama mutlaka, 

ulaşmaya çalışılacaklardır. Hedefe ulaşılmada, her zamanki gibi, öncelikle mühendis 

kimliğimize uygun davranışlar sergilenecek, en üst kamu görevlisinden, en sade kamu 

görevlisine kadar gerekli talepler yapılacak, sonuçları titizlikle izlenecek, olumlu sonuç 

alınamadığı takdirde, Odamızın gücü, tüm birimleriyle, 20 bini aşkın meslektaşla (15 bin 

civarında aktif üye ile) ilgililere net bir biçimde ve hukuk içinde kalınarak gösterilecektir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, meslektaşlarının haklı taleplerini, siyasal güce egemen 

olanlara kabul ettirmek ve onları bilim, teknik ve hukuk içine çekmek başta olmak üzere, her 

konuda toplumsal muhalefetin sesi olan bir yönetim anlayışını sizlerin destekleriyle yaşama 

geçirebilmiş bir örgüttür. Örgütümüzün bu yönetim anlayışı, inanıyorum ki, önümüzdeki 

yıllarda da sürecektir. 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Şubelerimizin genel kurulları gerçekleşecek. Örgütlü yapımız 

içinde kalınarak, birlik, beraberlik, ilkeli davranma ve dayanışma gücünün önemi ve gerekliliği 

bilinciyle, her birimize büyük görevler düştüğünü hatırlatmak isterim. Örgüt yapımız dışında, 

ticari ilişkilerle gruplaşmanın, örgütlü yapımıza zarar vereceğini, hedeflere ulaşmamızı 

engelleyeceğini söylememe bile gerek yok sanırım. 

Sonuçta, bu etkinliğimizin birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine de katkı sağlamasını, 

insanlığa, mesleğimize, meslek örgütümüze, güç katmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, başımız dik, adımlarımız kararlı, yolumuz ve geleceğimiz aydınlık olsun. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 

 


