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Merhaba sevgili dostlar, haber bültenimizin 59 uncu say›s› ile yeniden bir-
likteyiz. 21. yüzy›l›n, di¤er bir deyiflle üçüncü bin y›l›n, ilk befl y›l›nda, dünya co¤-
rafyas›nda yaflan›lan; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve toplumsal vb. gelifl-
melere bak›ld›¤›nda yine açl›k, sefalet, yoksulluk, sömürü, bask›, fliddet,  savafl,
kan ve gözyafl›n›n hüküm sürdü¤ünü görmekteyiz. Küresel sömürgeci impara-
torluklar ve emperyalizm; yaflam›n› idame ettirebilmek ve bunal›mdan ç›kabil-
mek için, sald›r›lar›n› en vahfli biçimde sürdürmeye devam etmektedir.  Küresel
sald›r›yla dünya halklar› daha da yoksullaflt›r›l›rken , IMF, Dünya Bankas› (DB) ve
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) eliyle ulusal ekonomiler çökertilmekte, iflgal ve sa-
vafl yöntemleri ile küresel sald›r›lar kal›c› konuma getirilmek istenmektedir. Yeni
dünya düzeninde “ güçlü olan hakl›d›r ”  kavram›; geçerlilik kazanmaktad›r. Em-
peryalist ülkeler hegemonyalar›n› devam ettirebilmek için kendi güvenliklerini
ileri sürerek, terör ve tehditleri bahane ederek, siyasal güç ile birlikte, askeri gü-
cü en ac›mas›z flekilde kullanmaya devam etmektedirler. 

Her türlü bask› ve sald›r›lara, emperyalizme, diktatörlü¤e, ›rkç› milliyetçili¤e
ve tutucu politikaya karfl›n, K›rg›zistan’dan Ekvador’a, Ortado¤u ve Asya’dan  Av-
rupa’ya  de¤in, birçok ülkede ve bölgede halk hareketleri filizlenmekte ve gelifl-
mektedir. Küresel ›s›nma karfl›s›nda ekolojik dengenin korunmas›, savafla karfl›
bar›fl›n, özgürlü¤ün, demokrasinin, emekten ve halktan yana politikalar›n birlik-
te savunularak,  küresel direniflin  örgütlenmesi ise  h›zla yol almaktad›r. Baflka
bir dünya mümkün hayk›r›fllar› asla susmamal›d›r.

Kapitalist küreselleflme sürecinin katmerledi¤i iflsizlik, yoksulluk, toplumsal
d›fllanma, milliyetçi ve ›rkç› hareketlerin güçlenmesi  için elveriflli zemin olufltu-
ruyor.  Demokratikleflme sürecini tamamlayamam›fl ülkemizde, kökten ›rkç› ve
floven yaklafl›mlar›n, etnik, cemaat ve mezhep taban›nda fluursuzca yap›lan k›fl-
k›rtmalar›n insanlar›m›za, halk›m›za nelere mal oldu¤u ne kadar canlar›n kaybe-
dildi¤i, asla unutulmamal›d›r. 

‹nsan olman›n en temel niteli¤i, kendi gelece¤ine sahip olma gücünde yatar.
Bireysel hak ve özgürlüklerin savunulmas›, her türlü bask›, zulüm ve sömürü ile
insan haklar› ihlallerine karfl› mücadele edilmesi, emperyalist güçlerin ve organi-
zasyonlar›n sald›r›lar›na karfl› emekten ve halktan yana tav›r ve durufl sergilene-
bilmesi örgütlü yap›lardan geçmektedir. E¤itimden  sa¤l›¤a, sosyal güvenlikten,
gelir da¤›l›m›na kadar  sosyal devlet ilkesi temelinde insana dair bir yaflam›n ya-
rat›lmas›nda, herkese sorumluluk ve görev düflüyor. Bu görevi ve sorumlulu¤u
ötelemek asla do¤ru bir yaklafl›m olmayacakt›r.

Sevgili arkadafllar;1987 y›l›nda ilki yap›lan Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik
Kurultay›’n›n 10  uncusu  bu y›l,  28 Mart- 01 Nisan 2005 tarihlerinde,  ODTÜ Kül-
tür ve Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. Yo¤un bir çal›flma dönemi sonras› ba-
flar›l› bir flekilde gerçeklefltirilen kurultay›n aç›l›fl konuflmalar›n›n özetini, sonuç bil-
dirgesi metnini , istatistiki bilgileri bültenimizin bu say›s›nda sizlere ulaflt›r›yoruz. 

1954 y›l›nda 6235 say›l› yasa çerçevesinde TMMOB bilefleni olarak kurulan
Odam›z›n 50 nci y›l kutlamalar› flubelerimiz ve Oda taraf›ndan düzenlenen etkin-
liklerle devam etmektedir. Odam›z›n ilk genel kurulunun yap›ld›¤› tarih (8 Ocak
1955) dikkate al›narak, 8 Ocak 2005 tarihinde bir panel ve kokteyl içeren etkin-
lik düzenlendi.  Odam›z›n kurulufl çal›flmalar›na kat›lan üyeler ile oda yönetim ku-
rulu baflkanl›¤› yapan üyelerimizin temsilen kat›l›m› ile gerçeklefltirilen panelde
oda çal›flmalar›, tarihsel sürece paralel ülkede yaflan›lan ekonomik, sosyal ve
toplumsal olaylar, mesleki geliflmeler üzerine güzel bir söylefli gerçeklefltirildi.
Kokteylde ayr›ca; meslekte 50 y›l›n› dolduran üyelerimize plaket verildi. Panele
kat›lanlar›n görüfllerine özetle bültenimizde yer verdik. 

De¤erli dostlar; bültenimizin bu say›s›nda ayr›ca; Odam›z›n 39 uncu çal›flma
dönemin bir y›ll›k de¤erlendirilmesini konu alan “Bir Y›l›n Ard›ndan” konulu ya-
z›, Kamu kurum ve kurulufllar›na yaz›lan yaz›lar, Odam›z›n da çal›flmalar›na a¤›r-
l›kl› kat›ld›¤› “Kadastro Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”, “ BO-
TAfi-Boru Hatlar› ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i” makalesi, “Oda Gün-
cesi”, ….fiubat 2005 tarihinde kaybetti¤imiz sevgili hocam›z Muzaffer fierbetçi
ard›ndan kaleme al›nan “Bir dostun, Bir Güzel ‹nsan›n Ard›ndan” içerikli yaz›,
“Küresel Eylem Günü” konulu makale, fiubelerimizin etkinlikleri ve bölgelerinden
haberler ile üyelerimize iliflkin atananlar, evlenenler, do¤anlar ve aram›zdan ay-
r›lanlar, bölümünü bulabilirsiniz. Öneri ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Sevgilerimizle..
Yay›n Kurulu

BafllarkenBafllarken



1987 y›l›ndan bu yana Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odas›nca iki y›lda bir düzenlenen Türkiye Hari-
ta Bilimsel ve Teknik Kurultaylar›n›n onuncusu 28
Mart–1 Nisan 2005 tarihleri aras›nda Ankara ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilmifltir.
Odam›z›n ilk genel kurulunun gerçeklefltirilmesinin el-
linci y›ldönümünde yap›lm›fl olmas› Kurultay›m›z› daha
da anlaml› k›lm›flt›r.

Kurultaya 800 Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fo-
togrametri) Mühendisi ve 200 dolay›nda konuk izleyici
kat›lm›flt›r. Kurultay›n aç›l›fl›na, meslektafl›m›z olan
CHP ‹zmir milletvekili Erdal KARADEM‹R, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü,
ODTÜ Rektörü, TMMOB Baflkan› ile yöneticileri,
TMMOB’ye ba¤l› baz› odalar›n Baflkanlar› ve kamu ku-
rumu yöneticileri kat›lm›fllard›r.

“Özgür Dünyaya…”ana temas›n›n ifllendi¤i jenerik
filmi gösteriminin ard›ndan, baflta Mustafa Kemal
ATATÜRK olmak üzere dünyam›z›n binlerce y›ll›k ta-
rihinde insanl›¤›n ilerlemesi ve ayd›nlanmas› u¤runa
mücadele etmifl, insan›n özgürleflmesi için çaba harca-
m›fl tüm insanlar için yap›lan bir dakikal›k sayg› duru-
fluyla bafllayan kurultay›n aç›l›fl konuflmalar› bölümün-
de ilk olarak Kurultay Baflkan› Prof. Dr. Onur GÜR-
KAN söz ald›.

Konuflmas›na “Tümünüzü sayg› ve sevgi ile kucaklar,
mensubu olmaktan büyük gurur duydu¤um HAR‹TA ve KA-
DASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI’n›n düzenlemifl oldu¤u
10. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultay›’na hofl gel-
diniz ” diyerek bafllayan Sn. GÜRKAN “…Kuruldu¤u

günden bu yana hep olumlu yönde geliflmeler sa¤layan
Odam›z›n, art›k kurumsallaflm›fl bir dünya görüflü ve olay-
lara bak›fl aç›s› vard›r. Bunlar, do¤al olarak yay›n organlar›-
na, etkinliklerine yans›m›flt›r ve yans›yacakt›r. Bu gerçek,
10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay› için de ge-
çerlidir. Böylesi bir kurultaya baflkan olarak atanm›fl olmak-
tan gurur duydu¤umu vurgulamak isterim.

Bilindi¤i gibi meslekler, toplum düzeyindeki iflbirli¤i ve ifl
bölümü kavramlar›ndan do¤ar, Ancak, bir meslek yaflamla-
r› boyunca onu kendine u¤rafl alan› olarak seçmifl mensup-
lar›n›n beyinlerinde ve gönüllerinde filizlenir, serpilir ve gide-
rek olgunlafl›r. Bu yüzden, meslek bilinci ve meslek sevgisi
de en az o mesle¤e iliflkin ödevler, da¤arc›ktaki bilgi ve be-
ceriler kadar önemlidir.

Meslek sevgisi ve meslek bilincini, insanc›l bir dünya gö-
rüflü, yurt ve do¤a sevgisi gibi soylu de¤er yarg›lar› ile bü-
tünlefltirerek, toplumun geliflmesine, öteki mesleklere, bili-
me, sanata ve benzerlerine do¤rudan ya da dolayl› olumlu
katk›s› olan meslek mensuplar›, kendi mesleklerine de say-
g›nl›k kazand›r›rlar...” diye devam eden Sn. GÜRKAN
“Son birkaç cümlemin esin kayna¤› olan ve k›sa bir süre
önce aram›zdan ayr›lan Say›n Muzaffer fiERBETÇ‹’yi huzu-
runuzda sayg›yla an›yorum. Ruhun flad olsun sevgili ARKA-
DAfiIM, yeni kuflak HAR‹TACI’lar›n, süreci kesikli¤e u¤rat-
mayacaklar gibi, onu gelifltireceklerinden ve bu kavram›
yayg›nlaflt›racaklar›ndan emin olabilirsin. Sana sunabilece-
¤im en büyük kan›t, önümüzdeki befl gün içerisinde yafla-
yaca¤›m›z 10. TÜRK‹YE HAR‹TA B‹L‹MSEL VE TEKN‹K
KURULTAYI’d›r. Zira, bu KURULTAY tümüyle onlar›n ürü-
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10. TÜRK‹YE HAR‹TA B‹L‹MSEL VE
TEKN‹K KURULTAYI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Prof. Dr. Onur GÜRKAN (Kurultay Baflkan›)



nüdür. fiahsen ben onlarla gurur duyuyorum.” diyerek
sözlerini tamamlad›.

Ard›ndan Kurultay Yürütme Kurulu Baflkan› Dr.
M.Tevfik ÖZLÜDEM‹R kurultay haz›rl›k sürecini özet-
leyerek bafllad›¤› konuflmas›na; “…10. Kurultay›m›zda
hangi temay› iflleyece¤imizi tart›fl›rken dünyam›z›n içinden
geçti¤i süreç bize ›fl›k tuttu. Bizim özgürlük kavram›n› alg›-
lay›fl›m›z farkl›yd› ve ‘De¤iflim, Geliflim, Nereye?’ sorusunun
‘Özgür Dünyaya...’ fleklinde olmas› konusunda görüfl birli¤i-
ne vard›k. Kurultay›m›z›n slogan› iflte bu flekilde ortaya ç›k-
t›. Bafllang›çta izledi¤iniz jenerik filminde de görüldü¤ü gibi
dünyam›z savafl, çölleflme, çarp›k kentleflme, yoksulluk, do-
¤al afetler vb. bir dizi sorunlar sarmal›nda bulunuyor. Bu gi-
diflin bilimin ve akl›n ›fl›¤›nda tersine çevrilebilir oldu¤una,
insan›n ve dünyan›n özgürlefltirilebilece¤ine inan›yoruz. Ku-
rultay›m›zda bu temay› iflledi¤imiz ve özgürlük kavram›n›
tart›flt›¤›m›z oturumlar›m›z da yer al›yor…

Kolektif bir çal›flma ve üretme anlay›fl› ile gerçeklefltir-
di¤imiz kurultay›m›z pek çok ilki de bar›nd›r›yor. Kurultay›-
m›z ilk kez üniversite kampusunda yer alan bir kongre
merkezinde düzenleniyor. ‹nternet olanaklar› ilk kez bu de-
rece yo¤un bir flekilde kullan›l›yor. Kurultay›m›z›n ‹nternet
sayfas› ve elektronik iletiflim olanaklar› olabildi¤ince etkin
bir biçimde kullan›ld›. Kurultayda sunulan bildiriler ‹nternet
ortam›nda yay›nland›. Kurultay mekan›nda kat›l›mc›lara ‹n-
ternet eriflimi olana¤› sa¤lanm›fl durumda. Kurultay›m›zda
ilk kez paralel oturumlar gerçeklefltiriliyor. Kurultay kapsa-
m›nda gerçeklefltirilecek tiyatro gösterisi yine ilklerimiz ara-
s›nda yer al›yor.

Dokuzuncu kurultay›m›zda ilk kez bafllat›lan gençlik
oturumu onuncu kurultay›m›zda da devam ettiriliyor. Genç
Haritac›lar Günleri, Dikili Yaz E¤itim Kamplar›, Ö¤renci Ko-
misyonu çal›flmalar›, üniversitelerimizin Jeodezi ve Fotogra-
metri Kulüplerinin çal›flmalar›n›n bir sonucu olarak ö¤renci

etkinliklerinde bafllayan canlanmay› bu kez daha genifl bir
ö¤renci kat›l›m›yla kurultay ortam›m›za tafl›yoruz. Ö¤renci
etkinliklerinin sonuçlar›n› görmek mutluluk verici. Bu etkin-
liklere omuz veren, ö¤rencilikleri döneminde Genç Harita-
c›lar Günleri organizasyonunda görev alan meslektafllar›-
m›zla, bu kez Yürütme Kurulunda birlikte çal›fl›yor olma-
m›z bizleri onurland›r›yor.” fleklinde devam eden Sn. ÖZ-
LÜDEM‹R konuflmas›n› de¤erli birikimlerini bizlerle
paylaflan bilim insanlar›m›za ve meslektafllar›m›za, üst-
lendikleri görevlerle bizleri onurland›ran oturum bafl-
kanlar›m›za, sosyal bilimler alan›nda çal›flan ve de¤erli
birikimlerini bizlerle paylaflan konuk konuflmac›lar›m›-
za, panel yöneticisi ve konuflmac›lar›na, gençli¤in üret-
me ve paylaflma heyecan›n› kurultay›m›za tafl›yan ö¤-
renci kardefllerimize, maddi destek sa¤layan firmalar
ile sergide yer alan firmalara, kurultay›m›za kat›lan de-
legelerimize teflekkür ederek noktalad›.

Daha sonra Uzaktan Alg›lama Birli¤i (ISPRS) Genel
Sekreteri Prof. Dr. M. Orhan Altan, ISPRS 20. Kongre-
si hakk›nda bilgilendirmede bulunarak kurultay›n bafla-
r›l› geçmesi dile¤inde bulundu.

Ard›ndan Odam›z Genel Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ
konuflmas›n› yapt›. Sn. ÜLKÜ konuflmas›n›n bir bölü-
münde flunlar› söyledi:“1864’te Abraham Lincoln (Cum-
huriyetçi Parti’nin ‘babas›’) flirketlerin gittikçe artan gücüne
dair flöyle bir uyar›da bulunuyordu:
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Yak›n gelecekte buhran ç›kaca¤›n› düflünüyorum; bu
beni ürkütüyor ve ülkemin emniyeti için endifle duyuyorum.
Savafl sonucunda flirketler taht› ele geçirdi. Bunun ard›ndan
yüksek mevkilerde yozlaflma bafllayacak ve tüm zenginlik
birkaç kiflide toplan›ncaya kadar paran›n egemenli¤i de-
vam edecek.”

Tarih Lincoln’ü do¤rulad›. fiirketler büyüdükçe ve siya-
sal güçleri artt›kça, kamu kurumu olarak flirket tan›m›n› ya-
vafl yavafl de¤ifltirmeyi baflard›lar. 

“1886’da Santa Clara County -Southern Pacific Railro-
ad davas›nda Temyiz Mahkemesi’nin verdi¤i karar önemli
bir dönüm noktas› oldu. Bu kararda, tüm yurttafllar›n ya-
rarland›¤› Anayasa’n›n 14.Ek Maddesi’nden flirketlerin de
yararlanabilece¤i belirtiliyordu. 19.yüzy›lda baflka önemli
davalarda da ‘flah›s’ teriminin tüzel flah›slara, yani flirketle-
re de uygulanabilece¤i hükmü yüzünden insan haklar› flir-
ketlere devredildi.” (K.Danahar) 

Günümüzde devletin küçültülmesi hepimizin bildi¤i gibi
flirketlerin daha da büyümesi anlam›na geliyor. Bu büyüme
hem kamuda ve hem de serbest çal›flan Mühendis ve Mi-
marlar› do¤rudan tehdit ediyor. 

Art›k dünya büyük flirketlerin ve para tacirlerinin yönet-
ti¤i bir evreye girdi. Bu nedenle günümüzde biz Mühendis-
lerin, Mimarlar›n müelliflik haklar› ellerinden al›n›p tama-
men büyük flirketlerin emrine verilmek isteniyor. Mühendis-
lik, mimarl›k hizmeti ticarilefltiriliyor. Bizler Türkiye’de fark-
l› meslek disiplinleriyle kuraca¤›m›z emek flirketleriyle mü-
ellifli¤imizi savunmal›y›z. Ayr›ca flirketlerin tan›m›n› tekrar
kamu kurumu olarak bafllang›çtaki anlam›na dönüfltürme-
nin savafl›m›n› vermeliyiz. 

Baflka bir dünyan›n mümkün oldu¤unu, geçmifl örnek-
leriyle de ortaya koymal›y›z. De¤iflimin geliflimin adresi el-
bette özgür dünyaya olmal›.”  

Ard›ndan kürsüye gelen TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI flunlar› söyledi: “Harita ve
Kadastro Mühendisli¤inin görevi; yeryüzünün bütününü ve-

ya bir bölümüne iliflkin do¤al ve yapay arazi detaylar› ile il-
gili geometrik ve tematik bilgilerin toplanmas›, de¤erlendiril-
mesi, bilgilerin elektronik ortamda bir sistem yaklafl›m› ile
yönetilmesi ve hizmete sunulmas›, istendi¤inde belirli bir öl-
çekte istenen amaca uygun bir izdüflüm sisteminde çizim-
sel olarak kullan›c›lara sunulmas› ve ayn› zamanda mekan-
sal bilgilerin depoland›¤› ortam ile arazi aras›ndaki iliflkilerin
kurulmas›d›r. Bu yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
ormanc›l›k, madencilik, flehir planlamas›, k›rsal ve kentsel
alan düzenlemeleri, çevre, ziraat gibi faaliyetlerde, arazi ile
ilgili çok say›da mühendislik disiplini ile birlikte araziye ait
verileri sa¤layarak gerek disiplinler aras› gerekse ilgili kurum
ve kurulufllar ve kiflilere karar ve destek sunmaktad›r.

Bu çerçeve içerisinde Odam›z›n gerek Birli¤imiz koordi-
nasyonunda gerekse di¤er odalar›m›zla birlikte yürüttü¤ü -
k›saca 2B olarak adland›r›lan- orman arazilerinin anayasa-
y› de¤ifltirme çabalar› ile peflkefl çekilmesi giriflimine karfl›
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar kanunu tasar›s›na karfl›, kamu
yönetimi temel kanunu tasar›s›na karfl›, k›y›lar›n yap›laflma-
ya aç›lmas›n› sa¤layan yönetmeli¤e karfl›, Hazine arazileri-

nin sat›fl›, yabanc›lara mülk sat›fl› yasa tasar›lar›na karfl›
vermifl oldu¤u mücadele ile güçlendik. Ülkemiz ve halk›m›-
za karfl› sorumlulu¤umuzu yerine getirmenin onurunu bir-
likte yaflad›k. Yürütülmekte olan ‘Bilirkifli olarak görev ya-
pacaklar›n nitelikleri ve çal›flma esaslar›na iliflkin yönetme-
lik’, ‘Kamu ‹hale Yasas›’, ‘Toprak Reformu Kongresi’ çal›fl-
malar›nda da Birlik-Oda birlikteli¤inin güzel örneklerini ya-
flad›k, yaflamaktay›z. Oda yöneticilerimize Birlik Yönetim
Kurulu ad›na teflekkür ediyorum.”

Ayr›ca meslektafl›m›z ‹zmir CHP Milletvekili Erdal
KARADEM‹R ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Ze-
ki ADLI konuk konuflmac›lar olarak söz alm›fllard›r.

Aç›l›fl konuflmalar› sonras›nda Odam›zca Cumhuri-
yet Gazetesi yazar› Sn.Ifl›k KANSU’ya kamuoyunu ilgi-
lendiren önemli konularda Odam›z›n görüfllerini toplu-
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ma aktarmada gösterdi¤i duyarl›l›ktan dolay›  plaket
verilmifltir.

Plaket töreni sonras›nda kurultaylar›m›z›n ayr›lmaz
bir parças› haline gelen, teknoloji ürünlerinin ve ku-
rumsal hizmetlerin tan›t›ld›¤› 15 özel firma ile 6 kamu
kurumu stand›n›n bulundu¤u toplam  400 m2‘lik alanda
kurulan “Bilim ve Teknoloji Sergisi”nin aç›l›fl› yap›ld›.

Mesleki bilimsel ve teknik oturumlarda 8’i ça¤r›l›
102 sözlü ve 36 poster bildiri olmak üzere toplam 138
bildirinin sunuldu¤u kurultayda Türkiye’deki Harita Üre-
timi ve Kullan›m› Süreci” bafll›kl› bir panel, “50 Y›ll›k Yü-
rüyüflümüz”, “Özgür ‹nsan›n Ayak Ba¤lar›” ve “Kapita-

lizm, Küreselleflme ve ‘Özgürlük’” bafll›kl› üç aç›k oturum
ve “5000 Y›ll›k Yürüyüflümüz” bafll›kl› bir konferans da
programda yer ald›.Kokteyl, caz dinletisi ve tiyatro
gösterisinin de yer ald›¤› kurultayda, Tafl›nmaz De¤er-
lemesi konusunda 38 kiflinin kat›ld›¤› bir e¤itim progra-
m› da düzenlenmifltir.

‹çerisinde birçok ilki bar›nd›ran kurultay›m›zda, ‹n-
ternet sayfas› ile kurultay süresince yap›lan etkinlikler
ve yaflanan geliflmeler duyurulmufltur. 

Odam›z›n 50 y›ll›k tarihinde yarat›lan birikimin ve
gelene¤in verdi¤i özgüvenle baflar›yla gerçeklefltirdi¤i-
miz kurultay›m›za destek veren herkese içtenlikle te-
flekkür ediyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimizde bu-
luflmak dile¤iyle…

10. TÜRK‹YE HAR‹TA B‹L‹MSEL
VE TEKN‹K KURULTAYI SONUÇ
B‹LD‹RGES‹

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›nca iki y›lda
bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Ku-
rultaylar›’n›n onuncusu 28 Mart–1 Nisan 2005 tarihle-
ri aras›nda Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde gerçeklefltirilmifltir. Kurultaya 800 Harita ve Ka-
dastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi ve 200
dolay›nda konuk izleyici kat›lm›flt›r. Ayn› zamanda mes-
lektafl›m›z olan bir milletvekili, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü, ODTÜ Rektö-
rü, TMMOB Baflkan› ile yöneticileri, TMMOB’ye ba¤l›
baz› odalar›n Baflkanlar› ve kamu kurumu yöneticileri
Kurultay›m›za kat›lm›fllard›r.

Kurultay›m›zda 8’i ça¤r›l› olmak üzere 102 sözlü ve
36’s› poster toplam 138 bildiri sunulmufltur. Bir panel,
üç aç›k oturum ve bir konferans da programda yer al-
m›fl, bildiriler dahil, an›lan tüm sunumlar 17 oturumda;
bir, iki ya da üç salonda eflzamanl› olarak gerçeklefltiril-
mifltir. Caz dinletisi ve tiyatro gösterisinin de yer ald›-
¤› kurultayda, Tafl›nmaz De¤erlemesi konusunda 38 ki-
flinin kat›ld›¤› bir e¤itim program› düzenlenmifltir.

Uzun zaman sonra yeniden paralel oturumlar›n
gerçeklefltirildi¤i kurultay›m›z, Türkiye Ulusal Jeodezi
Komisyonu (TUJK) Geniflletilmifl Yürütme Kurulu top-
lant›s›, Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve
Planlama Kurulu (BH‹KPK) Yönetmelikler Komisyonu
toplant›s›, Uluslararas› Jeodezi Ö¤rencileri Buluflmas›-
Genç Haritac›lar Günleri (IGSM-GHG 2005) Dan›flma
Kurulu toplant›s›, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›’n›n Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonlar›ndan
Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar› Komisyonu,
Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu, Fotogrametri Ko-
misyonu ve Kartografya Komisyonu toplant›lar›na da
ev sahipli¤i yapm›flt›r.

‹çerisinde birçok ilki bar›nd›ran kurultay›m›zda, ‹n-
ternet sayfas› ile kurultay süresince yap›lan etkinlikler
ve yaflanan geliflmeler duyurulmufltur. 

Özgür Dünyaya...
Dokuzuncu kurultay›m›z, ABD’nin Irak’› iflgal etti¤i

günlerde gerçeklefltirilmiflti. Üstelik yap›lan bu iflgal ve
sald›r›larda kullan›lan silahlar, mesle¤imizde de yayg›n
olarak kullan›lan teknolojik donan›mlara sahipti. An›lan
sald›r›lar›n gerçeklefltirilme gerekçesi ise Irak halk›n›n
“özgürlefltirilmesi” idi. ‹nsanl›k tarihinin binlerce y›ll›k
birikimi olan bilimin ve teknolojinin toplum ve mesle-
¤imiz aç›s›ndan üstlendi¤i rollerin tart›fl›ld›¤› an›lan do-
kuzuncu kurultay›m›z›n slogan› “De¤iflim, Geliflim, Ne-
reye?” fleklinde belirlenmiflti.

10. kurultay›m›zda slogan›m›z “Özgür Dünyaya...”
fleklinde oldu. Özgürlük kavram›n› alg›lay›fl›m›z farkl›y-
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d› ve “De¤iflim, Geliflim, Nereye?” sorusunun yan›t›n›n
“Özgür Dünyaya...” fleklinde olmas› gerekti¤ini düflü-
nüyorduk. Kurultay›m›z›n jenerik filminde de yer ald›¤›
gibi dünyam›z savafl, çölleflme, çarp›k kentleflme, yok-
sulluk, do¤al afetler vb. bir dizi sorunlar sarmal›nda bu-
lunuyor. Bu gidiflin bilimin ve akl›n ›fl›¤›nda tersine çev-
rilebilir oldu¤una, insan›n ve dünyan›n özgürlefltirilebi-
lece¤ine inan›yoruz.

Kurultay›m›zda özgürlük kavram› üzerine düzenle-
nen aç›k oturumlar›n ilki “Özgür ‹nsan›n Ayak Ba¤lar›”
idi. Bu oturumda insan›n özgürlü¤ü, kamusal alan ve
dünyan›n içinde bulundu¤u koflullar felsefi, sosyo-poli-
tik ve iktisadi aç›lardan de¤erlendirildi. ‹nsan›n özgür-
leflmesinin bilinçlilik ya da bir baflka ifadeyle fark›ndal›k
düzeyine ba¤l› oldu¤unun vurguland›¤› tart›flmalarda,
bir insan›n özgürleflmesinin temel göstergesinin d›flsal

koflullardan ba¤›ms›z olarak düflünebilme yetisi oldu¤u
dile getirildi. Yeni liberal politikalar›n bir ürünü olarak
devletin toplum yaflam›nda üstlendi¤i rolün azalt›lmas›
ve dolay›s›yla ulus devlet karakterinin zay›flamas› üze-
rinde durulan oturumda, oluflan bu yeni yap›n›n tafl›d›-
¤› özellikler ele al›nd›. Bir taraftan devletin rolü k›s›tla-
n›rken, di¤er yandan sivil toplum örgütlerinin ya da hü-
kümet d›fl› kurulufllar›n rolünün art›r›ld›¤›, ama varolan
yap›lar›n da gerçekte sermayeye ba¤›ml› bir nitelik ta-
fl›d›¤› ifade edildi. ‹ktisadi aç›dan yap›lan de¤erlendir-
melerde, iç ve d›fl borç sarmal›nda bulunan ülkemizin
art›k ba¤›ms›z olmad›¤›, e¤itim ve sa¤l›k gibi temel yurt-

tafll›k haklar›ndan yoksun olan ve birer müflteriye dö-
nüflen insanlar›m›z›n yoksullu¤un pençesinde olduklar›
vurguland›. Özellikle de insan› tahakküm alt›na alan
ideolojik yüklemenin yurttafllar›n özgürleflmelerinin
önünde ne derece büyük bir engel oldu¤u dile getiril-
di.

Özgürlük temas›n›n ifllendi¤i ikinci oturum ise “Ka-
pitalizm, Küreselleflme ve ‘Özgürlük’” bafll›kl› oturum
oldu. Teknolojinin ve mühendisli¤in toplum yaflam›nda
üstlendi¤i roller, emperyalizmin son dönem politikala-
r› ve insanlar› özgürlefltirme ad›na gerçeklefltirdi¤i sal-
d›r›lar, kapitalizmin yeni liberal politikalar ve serbest
piyasa ekonomisi çerçevesinde üretti¤i politikalar ile
egemen ideolojik araçlar›n bireyler üzerindeki etkileri
özgürlük bafll›¤› ile iliflkili olarak ele al›nd›.

Tarihimiz Bize Ifl›k Tutuyor...
Kurultay›m›z Odam›z›n ilk genel kurulunun gerçek-

lefltirilmesinin ellinci y›ldönümünde yap›lm›flt›r. Gerek
haritac›l›¤›n 5000 y›ll›k geçmifli ve yarat›lan birikim, ge-
rekse ülkemizin, Odam›z›n ve TMMOB’nin son elli y›l-
l›k geçmifli ve gelene¤i, gelece¤imize ›fl›k tutmaktad›r.

Teknolojiyi en yo¤un kullanan, bunun yan› s›ra insan-
toprak iliflkisinde üstlendi¤i sorumluluklarla toplumsal
aç›dan önemli bir konuma sahip olan mesle¤imiz ile ül-
kemizin, Odam›z›n ve TMMOB’nin tarihsel geçmifline
dair gerçeklefltirilen “5000 Y›ll›k Yürüyüflümüz” ve “50
Y›ll›k Yürüyüflümüz” bafll›kl› oturumlarda tarih bilinci
ve yarat›lan birikimin sonucunda oluflan de¤erlerimize
sahip ç›kman›n önemi vurgulanm›flt›r.

Gelece¤imiz Gençler...
Dokuzuncu Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Ku-

rultay›nda bir ilk yaflanm›fl ve konuflmac› meslektafl
aday› ö¤rencilerimizin düflünce ve yaklafl›mlar›n› mes-
lektafllar›m›zla paylaflt›klar› bir ortam yarat›lm›flt›.
Onuncu kurultay›m›zda ö¤renci kat›l›m› daha ileri bir
noktaya tafl›nm›fl, konuflmac›lar›n yan› s›ra farkl› üni-
versitelerimizden dinleyici olarak da yaklafl›k 100 ö¤-
renci kardeflimiz kurultay›m›za kat›lm›flt›r. Ö¤renciler
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taraf›ndan gerçeklefltirilen sunumda Jeodezi ve Fotog-
rametri Mühendisli¤i ö¤rencilerinin ülkemizde ve dün-
yadaki örgütlenmeleri ele al›nm›fl. Bu çerçevede, ülke-
mizdeki bölümlerde kurulan Jeodezi ve Fotogrametri
Kulüplerinin tafl›d›¤› öneme de¤inilmifl, henüz kulüp ör-

gütlenmesi olmayan üniversitelerimizde de kulüplerin
bir an önce kurulmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Ayr›ca,
gerçeklefltirilen oturumlarda Odam›z ö¤renci komis-
yonlar› çat›s› alt›nda günümüze dek yap›lan etkinlikler
ile Uluslararas› Jeodezi Ö¤rencileri Buluflmas›-Genç
Haritac›lar Günleri (IGSM-GHG 2005) baflta olmak
üzere gelecekte yap›lmas› düflünülen etkinliklere dair
sunumlar yap›lm›flt›r. Genç Haritac›lar Günleri, Dikili
Yaz E¤itim Kamp›, Genç Haritac›lar Sosyal Çal›fltay› vb.
bir dizi etkinlikte, birlikte üretme ve paylaflma heyeca-
n›n› yaflayan ö¤rencilerimiz, yapt›klar› etkinlikler ve
üretimleri ile gelece¤imize olan güvenimizi bir kez da-
ha pekifltirmifllerdir.

Kurultay›m›zda, genç araflt›rmac›lar› özendirmek
amac›yla bir ilk gerçeklefltirilmifl ve uluslararas› mesle-
ki sempozyum ve kongrelerde yapt›klar› sunumlarla
ödül alan genç meslektafllar›m›z ça¤r›l› konuflmac› ola-
rak çal›flmalar›n› kurultay kat›l›mc›lar›m›zla paylaflm›fl-
lard›r.

Can Al›c› Bir Konu Olarak E¤itim...
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i e¤itim ve ö¤retimi

uzun y›llard›r Odam›z›n gündeminde yer alan bir konu
olarak önemini korumaktad›r. Son y›llarda bu konunun
tart›fl›ld›¤› platformlara örnek olarak “Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisli¤i E¤itiminde 50. Y›l Sempozyu-
mu”, “Mesleki Sorunlar›n Tart›fl›lmas› ve Gelece¤e Yö-
nelik Politikalar›n Belirlenmesi Kurultay›” ve yak›n bir
geçmiflte gerçeklefltirilen “Prof. Dr. Ekrem Ulsoy An›-
s›na 50. Y›l E¤itim Sempozyumu” verilebilir. Bu plat-
formlarda e¤itim konusu ayr›nt›l› olarak ele al›nm›fl, va-
rolan durum ortaya konmufl ve sorunlar›n çözümü için
gerekli politikalar›n nas›l gelifltirilece¤i tart›fl›lm›flt›r.
Kurultay›m›zda yer alan e¤itim bafll›kl› oturumumuzda

nitelikli sunumlar yap›lm›fl, verimli tart›flmalar gerçek-
lefltirilmifltir. Mühendislik e¤itiminde eflde¤erlik (akre-
ditasyon), ülkemizde ve Avrupa Birli¤i’nde (AB) Jeode-
zi ve Fotogrametri Mühendisli¤i e¤itimi, mesleki davra-
n›fl ilkeleri ve etik, hizmet içi e¤itim konular›n›n ele
al›nd›¤› oturumda, son derece önemli bir konu olan
e¤itim bafll›¤›nda Odam›z›n koordinatörlü¤ünde, baflta
üniversiteler olmak üzere farkl› kurumlar›n kat›l›m ve
katk›lar› ile tart›flma ortamlar›n›n yarat›lmas› üzerinde
görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

E¤itime iliflkin yaklafl›mlar›n salt Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisli¤i e¤itimi ile s›n›rl› tutulmamas› gerek-
ti¤i, teknisyenlik ve teknikerlik e¤itimlerini de içine ala-
cak biçimde harita ve kadastro sektöründe e¤itimin
bütün bileflenlerini kapsamas› gerekti¤i vurgulanm›fl,
e¤itim üretim iliflkisinin mutlaka kurulmas› gerekti¤i di-

le getirilmifltir. Nitelikli iflgücünün yetifltirilmesini oda-
¤›na almas› gereken mühendislik e¤itiminde, ulusal dü-
zeyde bir eflde¤erlik program›na gereksinimin duyuldu-
¤u, bu gereksinime altl›k oluflturan temel etmenin ise
birbirinden son derece farkl› olanaklara sahip olan bö-
lümlerin varl›¤› oldu¤u, sürekli e¤itim çerçevesinde hiz-
met içi e¤itim konusuna mutlaka özel bir önem veril-
mesi gerekti¤i yap›lan de¤erlendirmeler aras›nda yer
alm›flt›r. E¤itim konulu tart›flmalarda, gerek mühendis-
lik, gerekse teknisyen ve teknikerlik e¤itimlerinde çok
say›da e¤itim birimi oldu¤u vurgulanm›fl, planlamadan
yoksun bir bak›fl aç›s›yla, yeterli altyap›s› ve ö¤retim
eleman› olmadan bölüm ya da programlar›n aç›lmas›n›n
önüne geçilmesi gerekti¤i dile getirilmifltir. Mesle¤imi-
zin isminin de tart›fl›ld›¤› oturumda bölüm baflkanlar›
konseyinin bir an önce toplanmas›n gerekti¤i ifade edil-
mifl ve böylesi oluflumlar›n tafl›d›¤› öneme de¤inilmifltir.

Depremler/Do¤al Afetler ve Harita Kadastro
Mühendisli¤i...

Ülkemiz baflta depremler olmak üzere, seller, or-
man yang›nlar› vb. birçok do¤a olay›n›n etkisi alt›ndad›r.
Örne¤in, ülkemiz topraklar›n›n önemli bir bölümü dep-
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rem riski alt›ndad›r. Di¤er do¤al afet riskleri ise baz›
bölgelerimizde oldukça yüksektir. Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i, depremlerin önceden kestirilmesi ve je-
odinamik amaçl› çal›flmalarda yerbilimcilerle yapt›¤› or-
tak çal›flmalarla, afet yönetimi ve deprem sonras› hasar
tespit çal›flmalar› baflta olmak üzere uzaktan alg›lama ve
co¤rafi bilgi sistemi uygulamalar›yla deprem bafll›¤›nda
önemli sorumluluklar üstlenen bir disiplindir. An›lan
çal›flmalar disiplinimizde önemli bir yer tutmaktad›r.
Kurultay›m›z kapsam›nda, depremlerin önceden kesti-
rimi amaçl› jeodezik uygulamalar, uzaktan alg›lama ve
co¤rafi bilgi sistemleri ile deprem hasarlar›n›n belirlen-
mesi, orman yang›nlar›n›n etkilerinin belirlenmesi, afet
yönetimi vb. konularda yap›lan çal›flmalar kat›l›mc›larla
paylafl›lm›fl, mesle¤imizin deprem ve do¤al afetler bafll›-
¤›nda üstlendi¤i rolün bir kez daha alt› çizilmifltir.

Günümüzün en önemli sorunlar›ndan biri de çev-
renin yönetilebilmesi için, planlanmas› ve denetlenme-
sidir. Ülkemizde gelifligüzel bir flekilde yap›lan kentlefl-
me “do¤al afet” olgusu ile en önemli çevresel riskleri
beraberinde getirmektedir. ‹nsan yaflam›n›, arazi yap›-
s›n› ve yerleflim merkezlerini tehdit eden do¤al afetle-
rin risklerinin azalt›lmas›, uygun yerleflim alanlar›n›
planlamak amac›yla k›rsal ve kentsel alanlar› da kapsa-
yacak flekilde do¤al afet risk alanlar›n›n belirlenerek ha-
rita çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
Üretilen bu haritalar do¤al afet yönetimi için önemli bi-
rer kaynak niteli¤i tafl›yacaklard›r.

Tarihi Eserlerin Korunmas›nda Mesle¤imizin
Rolü...

Yersel fotogrametri, dijital fotogrametri, yersel ve
uydu bazl› konum belirleme teknikleri, co¤rafi bilgi sis-
temleri baflta olmak üzere Harita ve Kadastro Mühen-
disli¤i disiplini uygulamalar› tarihi ve kültürel de¤erlerin
belgelenmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir-
ler. Kurultay›m›zda sunulan bildirilerde bu alanda uygu-
lanan tekniklere ve uygulamalara yer verildi¤i gibi, ül-
kemizde uygulanan yasal mevzuat özelinde mesle¤imi-

zin yetki ve sorumluluklar› üzerinde durulmufltur. Ta-
rihi ve kültürel de¤erlerin korunmas› ve belgelenmesi
konusuna e¤itim programlar›nda daha a¤›rl›kl› olarak
yer verilmesi ve mesle¤imizin uygulama alan›na giren
bu konuda yetki ve sorumluluklar›n yasal olarak tan›m-
lanmas› için u¤rafl verilmesi gerekti¤i vurguland›. Ayr›-
ca meslektafllar›m›z›n bu konuya olan ilgilerinin art›r›l-
mas› ve bu alanda çal›flmaya özendirilmeleri için u¤rafl
verilmesi gerekti¤i ifade edildi.

Biliflim Teknolojileri, e-devlet ve Harita ve Ka-
dastro Mühendisli¤i...

Biliflim teknolojileri sanayi devriminden daha etkin
bir flekilde dünyay› yeni bir toplum biçimine tafl›makta
ve yaflam›n tüm boyutlar›n› de¤ifltirmektedir. Bu de¤i-
flim, ülkemizde de yeni bir yönelim olarak “e-devlet”
projelerini gündeme getirmifltir. Ülkemizde, gerek ka-
mu, gerekse özel kurulufllarda üretilen bilgi ve belgele-
rin seçimi, toplanmas›, düzenlenmesi ve hizmete sunul-
mas›nda, genel anlamda ulusal ve kurumsal bilgi yöne-
timinde eksiklikler bulunmaktad›r. Bilgi yönetimi için
ayr›lan kaynaklar›n yetersizli¤i ve yetiflmifl insan gücü
aç›¤› nedeniyle, söz konusu bilgi ve belgeler etkin bir
biçimde yönetilememektedir. Bilgi a¤lar› arac›l›¤›yla
eriflilebilen bilgi kaynaklar›n› da içeren ça¤dafl bilgi hiz-
metleri gerek ulusal, gerekse sektörel düzeyde henüz
örgütlenememektedir. Kurultay›m›zda, ulusal bilgi sis-
temi kurma çal›flmalar›n›n bilgi hizmetlerini de kapsa-
yacak flekilde geniflletilmesinin gerekli oldu¤u vurgulan-
m›flt›r. Ulusal Bilgi Altyap›s›n›n oluflturulmas›nda, Ulu-
sal Bilgi Politikalar›n›n belirlenmesinde ve Bilgi Hizmet-
lerinin Örgütlenme aflamas› olan “e-devlet” bilefleni
proje çal›flmalar›nda sektör olarak afla¤›daki konulara
önem verilmesi gerekti¤i belirtilmifltir: 

• Sanal ortamda vatandafllara sunulacak bilgi ve hiz-
metleri tan›mlamada “e-devlet” yönetimi ve politikala-
r›n›n evrensel hukuk ve etik kurallar› içerisinde yap›-
lanmas› için destek verilmesi.

• Bireysel ve toplumsal sorunlar›n çözümünde,
toplumsal beklentilerin karfl›lanmas›n›n sa¤lanmas›.

• Devletin yurttafllara sanal ortamda sunacaklar›
hizmetlerin sadece bilgilendirme boyutunu aflmas› ve
yurttafllar›n karar alma süreçlerine de kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas›.

Hizmet sunmada, devlet kurulufllar›n›n yeterince
saydam ve kontrol edilebilir olmas› anlam›nda “e-dev-
let” çal›flmalar›nda sektörümüzün de etkin bir flekilde
yer almas› kurultay›m›zda dile getirilmifltir. e-devlet ça-
l›flmalar› üzerinde durulurken, e-devletin co¤rafi boyu-
tunun da sistem tasar›m›nda ele al›narak yak›n gelecek-
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te gündeme gelecek e-devlet hizmetlerinde ihtiyaca ya-
n›t verecek altyap›n›n haz›rlanmas› gerekti¤i vurgulan-
d›. Bununla beraber günümüzde bilgi sistemi hizmetle-
ri yaklafl›m›yla tasarlanan ve uygulamaya sokulan e-dev-
let hizmetlerinin co¤rafi tabanl› hizmetlerin gerçeklefl-
tirilmesine altl›k oluflturacak biçimde tasarlanmas› ge-
rekti¤inin alt› çizildi.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri Tart›flmalar›...
10. Kurultayda Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) konu-

sundaki bildirilerin gerek say›s›, gerek içeri¤i aç›s›ndan
önceki kurultaylara oranla büyük bir art›fl gözlenmifltir.
Kurultay süresince dört CBS oturumundaki 22 bildiri-
nin yan› s›ra Kamu Ölçmeleri, Kartografya ve Uzaktan
Alg›lama oturumlar›ndaki CBS konulu bildirilerle bir-
likte bildiri say›s› 30’u aflm›flt›r. Kurultayda CBS otu-
rumlar›n›n gündemini, ayn› takvim aral›¤›na rastlamas›
nedeniyle, kamuda ulusal düzeyde ele al›nan e-Dönü-
flüm Türkiye Projesi Eylem 47, Türkiye Ulusal Co¤rafi
Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Siste-
mi (TAKB‹S) gibi çal›flmalar oluflturmufltur. ‹çeri¤i ben-
zer olmakla birlikte baflta Ulusal Konumsal Veri Altya-
p›s› (UKVA) olmak üzere giderek Ulusal Mekansal Bil-
gi Altyap›s› (UMBA), Ulusal Mekansal Veri ve Bilgi Alt-
yap›s› (UMVEBA) gibi çeflitlenen isimlerle an›lmaya
bafllayan Ulusal Co¤rafi Veri Altyap›s› gereklili¤i ile bu
altyap›n›n gereksinim duydu¤u kurumsal yap›n›n eksik-
li¤i, ortaklafla kabul gören bir konu olmufltur. Türkiye
Ulusal Co¤rafi Veri Altyap›s› Stratejileri’nin tart›fl›laca-
¤› bir Çal›fltay’›n k›sa sürede yap›lmas›n›n zorunlulu¤u
da Kurultay’da vurgulanan bir di¤er konudur.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri Altyap›s› ve Kurumsal Üst-
yap› Koflulsuz Gereklidir...

Günümüzde verilerin mekanla iliflkilendirilmesi ile
ortaya ç›kar›lan ve karar alma süreçlerinde çok önem-
li bir rolü olan bilgilerin ulafl›labilir ve kullan›labilir ol-
mas› için bir merkez taraf›ndan yönetilmesinin uygun
oldu¤u yap›lan tart›flmalarda dile getirilmifltir.

Bu çerçevede, üretilmifl ve üretilecek mekansal ve-
rilerin paylafl›m› için acil bir kurumsal yap› oluflturulma-
s› gerekti¤ine de¤inilmifl, geliflen teknoloji ve yeni yak-
lafl›mlar çerçevesinde güncelli¤ini yitirmifl kavramlar ile
kurumlar›n teflkilat ve görev yasalar›n›n gecikmeden,
bilginin öneminin giderek artt›¤› günümüz koflullar›na
ve gelecek uzgörüsüne (vizyon) uygun olarak de¤ifltiril-
mesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r.

Akademik çevrelerden farkl› olarak, kamu kurumu
teknokratlar›, CBS altyap›s›n› kurmay› hedefleyen ku-
rum ve kurulufllar›n Yeniden Yap›lanmay› yol haritala-
r›na almalar›n›n bir zorunluluk oldu¤unun alt›n› önem-

le çizmifller, son y›llarda CBS uygulamalar›n› uygulama-
ya sokmaya çal›flan kurumlar›n projenin baflar›s›n› etki-
leyecek böylesi önemli bir noktay› atlamamas› gerekti-
¤i üzerinde durmufllard›r. 

TUCBS’nin yasal dayana¤›n›n oluflturulmas› ve yü-
rürlü¤e sokulmas›, gecikmeksizin gerçeklefltirilmesi ge-
reken bir eylemdir. Bu kapsamda BH‹KPK Yönetme-
likler Komisyonu genifl tabanl› kat›l›m ve paylafl›mla ha-
z›rlanan yasa tasla¤›n›n ve e-Dönüflüm Eylem Plan›nda
yer alan 36 numaral› eylemin hedefi olan TUCBS’nin
yasal dayana¤›n›n haz›rlanmas› çal›flmalar›yla birlefltiril-
mesi gerekti¤inin önemi vurguland›. Ayr›ca 36 numara-
l› eylem plan› kapsam›nda yürütülecek çal›flmalarda
BH‹KPK’n›n Yönetmelikler Komisyonunda izlenen ça-
l›flma anlay›fl›nda oldu¤u gibi kat›l›mc›, paylafl›mc› ve bü-
tünleyici bir anlay›fl›n benimsenmesinin süreci h›zland›-
rac›¤›n›n önemi üzerinde duruldu.

CBS konulu çal›flmalarda önemli bir rol üstlenmesi
gereken ve TMMOB CBS Komisyonuna da önderlik
eden Odam›z, gerçeklefltirdi¤i HKMOB‹S projesiyle
CBS’de etkin bir meslek grubu oldu¤unu ortaya koy-
mufl ve TMMOB’nin çal›flma anlay›fl›na bu projeyle ye-
ni bir uzgörü kazand›raca¤›n›n sinyalini vermifltir.

Co¤rafi Bilgi Sistemi Uygulamalar› Yayg›nlafl›-
yor...

Harita ve Kadastro Mühendisli¤inde son y›llarda
yaflanan en önemli olgulardan biri, farkl› disiplinlerle
yap›lan çal›flmalar›n a¤›rl›¤›n›n artmas›d›r. Bir yönüyle,
farkl› disiplinlerle en önemli arakesitimiz olan CBS uy-
gulamalar› son y›llarda h›zla artm›fl, pek çok alanda
farkl› disiplinlerle çok say›da çal›flma gerçeklefltirilmifl-
tir. Kurultay›m›zda çok farkl› alanlarda gerçeklefltirilen
CBS uygulamalar› konusunda bildiriler sunulmufltur.
Tarihi eserlerin belgelenmesi, ulafl›m plan› optimizas-
yonu, kent bilgi sistemleri, hasta izlenmesi, arz zinciri
yönetimi vb. bir dizi konu an›lan çal›flmalardan baz›lar›-
d›r. Kuflkusuz, CBS uygulamalar›n›n yasal bir altl›¤a ka-
vuflturulmas› ve ulusal ölçekte kurumsal bir yap›ya ka-
vuflturulmas›, gerek bu uygulamalar›n kullan›m›n› yay-
g›nlaflt›racak, gerekse uygulama birli¤inin sa¤lanmas›
nedeniyle niteliksel bir s›çrama yaratacakt›r.

Kurultayda CBS konulu oturumlarda etik konusu-
na da de¤inilmifl, etik kavram›n›n günümüzdeki ve gele-
cekteki yönetsel mekanizmalar›n koflulsuz yard›mc›s›
olacak ve karar vermede belirleyici deste¤i sa¤layacak
olan CBS uygulamalar›ndaki yeri ve önemi tart›flmaya
aç›lm›flt›r. Ayr›ca CBS uygulamalar›n›n do¤ru ve güve-
nilir platformlara dönüflmesi için sistemin ve sisteme
altl›k oluflturan verilerin nitel ve nicel analizlerinin ya-
p›lmas› gerekti¤inin alt› çizilmifltir.
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