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Ertuğrul Candaş

TMMOB – Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 
(HKMO) ülkemizi temsil ettiği kısa adı FIG olan örgüt, 
dünya haritacılarının çıkarları için faaliyet gösteren 
uluslararası bir organizasyondur. HKMO bu organizasyona 
1969 yılında üye olmuştur. FIG’in halihazırda 123 üye ülkesi 
bulunmaktadır. 

FIG’in en büyük etkinlikleri her 4 yılda bir yapılan Kongre 
ve Genel Kurullarıdır. Söz konusu etkinliklerin hangi 
ülkede gerçekleştirileceği bir önceki Genel Kurulda üye 
ülkelerin oyları ile belirlenmektedir. Malezya’da 2014 yılında 
gerçekleştirilen FIG XXV. Kongre ve Genel Kurulu’nda, 2018 
yılı XXVI. FIG Kongresi ve Genel Kurulu’nun ülkemizde 
(İstanbul’da) yapılması oylanmış ve kazanılmıştır.

HKMO’nun çok önemsediğimiz bu başarısı, 1969 yılından 
beri FIG içerisinde yaptığı kesintisiz çalışmaların bir 

sonucudur. Bu nedenle, HKMO 44. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak, FIG çatısı altında HKMO adına özverili 
çalışmalarıyla bugüne kadar katkı ve destek veren tüm 
meslektaşlarıma tek tek teşekkür etmeyi bir sorumluluk 
sayıyorum.

Meslektaşlarımızca çok iyi bilineceği üzere, yer altı ve yer 
üstü kaynakların, sürdürülebilir yöntemlerle izlenmesi, 
planlanması ve yönetilmesi adına toplumlar bugün global 
ölçekte sorunlarla karşı karşıyadır. Ekonomik gelişme, sosyal 
çatışmalar, kentsel büyüme, kırsal gelişim, iklim değişikliği, 
küresel ısınma, afet yönetimi gibi hususlar, dikkatle 
değerlendirilmeye ve sürdürülebilir eyleme muhtaç olan 
konulardan sadece birkaçıdır. Bütün bu konular “her şey bir 
yerde meydana geldiği” için konumla ilgilidir. Dolayısıyla 
Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleği önümüzdeki 
süreçte ülkemizde ve dünyada en etkin meslek gruplarının 
başını çekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bu bilinçle, mesleğimizi temsil eden 
Odamız çatısı altında bütünleşerek, mesleğimizi ülkemizde 
olması gereken en üst seviyeye taşıma sorumluluğumuz 
vardır. 

FIG 2018 Genel Kurulu ve Kongresi’nin ülkemizde yapılacak 
olması bizler için bir fırsattır. Özellikle önümüzdeki 4 yıllık 
süreçte, HKMO’nun yapacağı çalışmalara en etkin bir şekilde 
tüm meslektaşlarımızca şimdiden destek ve katkı verilmesi 
gerekir.  

Ayrıca, bu kongrede Harita ve Kadastro Mühendisleri 
camiası olarak ülkemizi temsil ettiğimiz kesinlikle 
unutulmamalıdır. Bu bakımdan Devlet ve Hükümet 
desteğini de en üst seviyede arkamıza almalıyız. Hepimize 
kolay gelsin.

60 Yıllık Özlem: 2018 İstanbul FIG Kongresi 
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Muhittin İpek

Neden FIG Bizim İçin Bu Kadar Önemli

Çünkü 123 ülkenin üye olduğu bir kuruluştur. Demokratik 
işleyişe sahiptir. ABD vb emperyalist ülkelerin etkisinde 
değildir. Irkçı, şovenist değildir. Şimdiki başkan Cheet Tai 
Teo Malezyalı, 2015 yılından sonra başkanlığı yürütecek 
olan Prof. Chryssy Potsiou Yunandır. FIG uluslararası 
haritacılık deneyimlerinin paylaşıldığı, geliştirildiği bir 
forumdur. Toplum ve çevrenin korunması, konut sorunu, 
arazi yönetimi, dünya haritacılığının gelişmesi gibi temel 
konularla ilgilenir. Çözüm üretir. Bu çözümleri deklerasyon 
halinde yayımlar. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, UN-HABITAT, 

FAO, UNESCO, ISO, UNEP vb. kuruluşlarca desteklenen bir 
kuruluştur. Ticari faaliyeti ve yönlendirmesi yoktur. Türkiye 
haritacılarının böyle bir kuruluştan ayrı düşünülmesi söz 
konusu değildir.

Bizler FIG İçin Neler Yaptık

FIG çalışmalarını 10 adet Komisyon temelinde yürütür. 
Türkiye haritacıları bu komisyonlarda istenen seviyede 
değildir. İkinci önemli husus Kongrelerde sunulan Bilimsel 
ve Teknik bildirilerdir. Uzun yıllar hemen hemen cılız 
seviyede olan bildiriler son 5-10 yılda önemli ölçüde 
artmıştır. Ancak nitelik bakımından istenen seviyede 
değildir. 2018 İSTANBUL FIG Kongresinde ev sahibi 
olarak; bildirilerimizi nicelik ve nitelik bakımından en üst 
seviyeye çıkarmalıyız. Bu konuda Üniversitelerimize, Kamu 
kuruluşlarımıza ve meslektaşlarımıza önemli görev ve 
sorumluluk düşmektedir.

2018 İstanbul FIG Kongresi

Şimdi önümüzdeki en önemli görev 2018 FIG Kongresinin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasıdır. Başarı kongre için 
yapılması gereken yüzlerce detayda gizlidir. İki “belly 
dance” (göbek dansı) bir şiş kebap işi değildir. Ülkemize 
yakışır yıllarca anılacak özgünlükte bir kongre düzenlemek 
gerekir. Oda Yönetim Kurullarının, (2018 yılına kadar 3 
ayrı Oda Yönetimi görev alacak) Kongre Direktörü Dr. 
Orhan Ercan ve Kongre Düzenleme Komitesinin bunu 
başaracağına inanıyorum. Bu kongrede Ülkemizi temsil 
ettiğimiz kesinlikle unutulmamalıdır. Bu bakımdan Devlet 
ve Hükümet desteği en üst seviyede sağlanmalıdır. Kongreye 
4 yıl var. Çok uzun süre değil. Haydi bakalım! kolay gelsin.

60 Yıllık Özlem: 2018 İstanbul FIG Kongresi 

HKMO 35. Dönem (1996-1997) 
Genel Başkanı

Kuala Lumpur’da(Malezya) 
düzenlenen FIG XXV. 
Kongresinde yapılan oylama 
sonucu 2018 yılı XXVI. FIG 
Kongresi ve Genel Kurulunu 
İstanbul/Türkiye kazanmıştır. 
Odamız için büyük başarı bizler 
için sevinç kaynağı olmuştur. Oda 
Yönetim Kurulunu, Uluslararası 
İlişkiler Komisyonunu, 
Kongre Düzenleme Komitesini 
kutluyorum. Oda tarihimiz 
boyunca hep FIG Kongresinin 
ülkemizde yapılmasını düşledik. 
Bunun gerçekleşmesi hepimizi 
mutlu etmiştir.
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Hüseyin Ülkü

Odamızın 2018 İSTANBUL FIG Kongresinde ev 
sahipliği yapacak olması bizleri hem sevindirmekte hem 
onurlandırmakta hem de sorumlu kılmaktadır.

Bu konuda özellikle belirtmek istediğim: Dünyada en görkemli 
yapılar önce tasarlanıp projelendirilir. Ancak bu yapılar küçücük 
kum tanecikleri ve taşlarla binbir emek ve alın teri döken usta 
ellerle örülür. 2018 İSTANBUL FIG Kongresi de mesleğimiz 
açısından böyle bir görkemli yapıya benzetilebilir. Bu yapıya 
Odamızca konan önemli taşları, emek ve alınteri dökenleri 
unutmamamız gerektiğine inanıyorum.

2000 yılından beri Odamız; kurumsallaşma, diğer kurum 
ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirme, mesleğimizin ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilimsel teknik konularda temsil edilmesi 
yönünde ileri adımlar atmayı öncelikli hedefleri arasına 
koymuştur. Bunun ilk örnekleri;

• 13-14 Aralık 2000 tarihlerinde Ankara’da yapılan International 
Federation of Surveyors (FIG) 11. Başkanı Prof. Dr. Holger 
MAGEL’ın da katıldığı KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ – 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SEMPOZYUMU

• 23-26 Eylül 2002 tarihlerinde İstanbul İTÜ Maçka 
kampüsünde Odamız, Uluslararası Ölçmeciler Birliği ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen, FIG 
Başkanı Robert Foster’ın da katıldığı ULUSLARARASI 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (International Symposium 
On Geographic Information Systems – GIS – 2004) 
SEMPOZYUMU

• 16-21 Nisan 2005 tarihleri arasında Kahire’de yapılan FIG 
ÇALIŞMA HAFTASI’NA Odamızın temsilcilerinin ve 
üniversitelerimizden bilim insanlarımızın katıldığı FIG 
KONGRESİ

• 06 Temmuz 2005 tarihinde Ankara’da Odamızca 
düzenenlenen, Münih Teknik Üniversitesi Arazi Mülkiyeti 
ve Gelişimi Bölüm Başkanı da olan Uluslararası Ölçmeciler 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Holger MAGEL tarafından yapılan 
sunumla gerçekleşen ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDAN 
KIRSAL GELİŞİME KONFERANSI etkinlikleridir.

16-21 Nisan 2005 tarihleri arasında Kahire/Mısır’da yapılan 
çalışma haftası’nda FIG Başkanı Holger Magel ile görüşme 
isteğimiz kabul edilmiş; Bu görüşmede 2014 yılında yapılması 
planlanan FIG kongresi’nin İstanbul/Türkiye’de yapılması 
taleplerimizin birinci sırasında dile getirilmişti. Daha sonra 
kongrede açıklanarak resmileştirilmişti(*). 

2014’te FIG Kongresinin İstanbulda yapılması çalışmaları 
hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çünkü 2014 FIG kongresinin 
İstanbul’da yapılabilmesi için Odamız çalışmalarını 2005’ten 
bu yana kesintisiz sürdürmüş, 2014 sürecinde edindiği bilgi 
ve deneyimler 2018 İSTANBUL FIG kongresinin temelini 
oluşturmuştur. 

2005’ten günümüze değin ilgilerini esirgemeyen FIG 
yetkililerine, yapılan çalışmalarda katkısı olan emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, asıl görevimizin bundan 
sonra başladığını belirterek, tüm meslektaşlarımızın, 
kamu kuruluşlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 
yetkililerinin katkı ve destek vermesini diliyorum.

Saygılarımla.

60 Yıllık Özlem: 2018 İstanbul FIG Kongresi 

2000 yılından beri Odamız; kurumsallaşma, 
diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini 

geliştirme, mesleğimizin ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilimsel teknik konularda temsil 

edilmesi yönünde ileri adımlar atmayı öncelikli 
hedefleri arasına koymuştur.

(*)Geniş bilgi Temmuz 2005, 60 sayılı Harita bültenimizde yer almıştır.

HKMO 37., 38. ve 39. Dönem
Genel Başkanı

Oda Temsilcilerimiz FIG Kahire Toplantısında 
Başkan Prof. Dr. Holger MAGEL ile birlikte
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Ali Fahri Özten

Meslek alanlarından hareketle yola çıkılarak kurulan ve 
geçmişi uzun yıllara dayanan uluslararası mesleki örgüt sayısı 
dünyamızda oldukça azdır. Kuruluş yılı 1878’den günümüze 
137 yıl, insan yaşamına kıyasla oldukça uzun bir zaman 
dilimidir. FIG uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşudur / STK 
(Non Government Organization). Uluslararası Sivil Toplum 
kuruluşlarının, katılımcı özgürlükçü demokrasilerde ne denli 
önemli bir değere sahip oldukları bilinmektedir.

Bu tür Sivil Toplum kuruluşları yönetimde olan hükümetlerden 
bağımsız olarak hareket ederler ve meslek alanlarının her yönü 
ile ilgili süreci yakından takip ederler. Aynı zamanda bu süreci 
sosyal, kültürel ve politik alana yansımalarını hem izlemek hem 
de sorgulayarak önemli bir işlevi yerine getirirler.

FIG çatısı altında 123 ün üzerindeki ülke /meslek kuruluşunun 
yer alması; bilimsel ve teknik gelişmeler yanında kıtalar 
ve bölgeler üzerinde dünya gündeminde yer alan sosyal, 
siyasal, ekonomik ve politik sürecin değerlendirilmesinin öne 
çıkarılmasını sağlamaktadır. FIG sürece meslek alanlarından 
hareketle sermayenin küreselleşmesi gibi değil, bilimin, 
teknolojinin ve mühendisliğin kamu ve toplum yararı, 
çevre, insan hakları gibi temel yaklaşımları başat yapması 
tartışmasız olmalıdır. FIG’ten beklenen budur. Yoksa Odamız 
ve TMMOB ilkeleri bellidir. FIG’e salt bir meslek kuruluşu ve 
sermaye ilişkilerinin öne çıkarıldığı bir ticari örgütlenme gibi 
bakılmadığını vurgulamak gerekiyor.

Bu çerçevede FIG ile Odamız yıllardır yukarıda belirtilen 
anlayış çizgisinde sürekli iletişim içerisinde olmaya çalıştı ve 
FIG kapsamında yapılan uluslararası etkinliklere aktif katılım ve 
bu etkinliklerin ülkemizde de düzenlenmesi konusunda yoğun 
çabaları oldu.

Odamızca, özelikle 1990lı yılların sonu itibariyle düzenlenen 
kongre, sempozyum vb. etkinliklere (HKMO Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı, CBS Kongresi, vb. )  FIG ten katılım 
sağlanmasına önem verildi. FIG etkinliklerine özellikle 
üniversitelerimizdeki akademisyen meslektaşlarımızın katkısı 
yine bu dönemde öne çıktı. Son dönemdeki FIG etkinliklerinde 

sunulan bildiri sayısında önemli artış oldu. 2006 Almaya/Münih 
ve 2014 Avusturalya / Sidney de düzenlenen FIG Kongresinde 
Türkiye’den katılım ve sunulan bildiri sayısında üst sıralarda yer 
aldı.

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen FIG yıllık toplantıları 
ve dört yılda bir düzenlenen FIG Genel Kurul ve Teknik ve 
Bilimsel Kongresi gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede 2006 
yılında Almanya /Münih de yapılan 23. FIG Genel Kurulu ve 
Teknik Kongre de FIG sekreteri ile resmi bir görüşme yapılarak 
2014 yılındaki 25. FIG Genel Kurulu ve Kongresinin Türkiye 
de yapılması için girişimler başlatıldı. Ardından FIG ‘in yıllık 
toplantı ve teknik kongrelerine katılarak (Hong Kong, İsrail ) 
Türkiye’nin FIG 25. Genel Kurulu ve Kongresine aday adayı 
olduğu duyuruldu, tanıtım kitapçığı, broşür vb. yayınlar FIG 
etkinliklerinde dağıtılarak Türkiye’nin adaylık sürecindeki 
çalışmalar sürdürüldü.

2010 yılında Avusturalya/Sidney de gerçekleştirilen 24. FIG 
Genel Kurulu ve Kongresinde Odamızın/Türkiye’nin adaylığı 
Genel Kurulda oylandı. (Şunu da belirtmek isterim ki o dönem 
Odamız, FIG düzenleme kurulunda yer alan; başta düzenleme 
kurulu Başkanı o dönem İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara yoğun 
çabalarından ötürü teşekkürü borç biliyorum) Oylama iki 
(2) oyla kaybedildi. Oylamada Avrupa bizi desteklemiş ancak 
Ortadoğu ülkeleri destek vermemiştir. Özellikle şuan FIG 
Başkanı olan Yunanlı Dr. Chryssy A. Potsiou destek için çok 
çaba harcamıştı. Bu sürecin artık yola çıkılmıştı. Geri dönüşü 
yoktu. Odamız 2018 yılı için yeniden çalışmalarını başlattı. Ve 
FIG 2014 yılında Malezya da yapılan 25.FIG Genel Kurulu ve 
Teknik Kongresinde Türkiye /Odamız FIG 2018 için tek aday 
ülke olarak Genel Kurula katıldı. Yapılan oylama sonucu 26.FIG 
2018 İstanbul da yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan yoğun çalışma ve gösterilen güçlü irade sonucu büyük 
bir başarı gerçekleştirildi. Oda yönetim kurullarında görev 
yapan arkadaşları kutluyorum. Emeği geçen komisyon üyesi 
arkadaşlara verdikleri yoğun emeklerinden dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Şimdi Odamızdan beklenen 2018 FIG 
Kongresinin bilimi, tekniği ve mühendisliği sömürgenlerin 
değil, toplum ve insanlığın hizmetine sunulması anlayışında 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Herkesin katkı ve destek 
vermesini diliyorum.  

Uluslararası Sivil Toplum kuruluşlarının, katılımcı 
özgürlükçü demokrasilerde ne denli önemli bir değere 

sahip oldukları bilinmektedir.

HKMO 40., 41. ve 42. Dönem 
Genel Başkanı

60 Yıllık Özlem: 2018 İstanbul FIG Kongresi 
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1949 da Paris’te düzenlenen VII. FIG Kongresine üye 12 ülkenin yanı sıra Cezayir, Endonezya, 
İran, İsrail ve Tunus’la birlikte Türkiye de bir gözlemci ile katılmıştır. FIG, İkinci Dünya 
Savaşından sonra yapılan bu ilk toplantıda kurulan 10 teknik komisyon içinde örgütlenmiştir. 

Türkiye gözlemci statüsünde ikinci
katılımı 1965 yılında Roma’da
düzenlenen XI. FIG Kongresinde
sağlamıştır. FlG’in 1968 Londra
Kongresine Türkiye yine gözlemci
olarak gitmiş; “İnsanlığın ilerlemesinde 
Harita Mühendisinin Katkısı temel 
başlığı altında sürdürülen tartışmalara 
katılma olanağı bulmuştur. Türkiye 
adına HKMO 1969 yılında resmi olarak
FIG’e üye olmasına karşın Türkiye
delegeleri ilk kez 1971 Wiesbaden
toplantısına, Odamız aracılığı ile üye
sıfatıyla katılmışlardır. Kongrenin
sloganı “Uzay Çağında Ölçme Bilimi”
dir.

HKMO 1954 yılında kurulmuş ve 1969 
yılında FIG’e üye olmuştur. Odamız 
FIG’in tüm komisyonlarında birer 
delege ile temsil edilmektedir. HKMO, 
FIG şemsiyesi altındaki en iyi organize 
olmuş kurumsal üyelerden birisi 
olmasına karşın Türkiye, ilk kez 14-22 
Mayıs 1973 yılında FIG 7 numaralı 
Kadastro ve Arazi Amenajman 
Komisyonu toplantısı ev sahipliği 
yapmıştır.

O dönemdeki Oda Başkanımız Emin 
Ertürk’ün katkılarıyla Odamızın ilk 

uluslararası toplantısı niteliğini taşıyan 
bu etkinlik, ayni zamanda harita 
sektörününde ilk uluslararası toplantısı 
olmuştur. Devlet bakanı tarafından 
desteklenen bu toplantı teknik ve sosyal 
etkinlikleri ile birlikte çok başarılı 
olarak gerçekleştirilmiştir.

FIG üyelik aidatı ödenmesi her 
yıl sorun teşkil ettiğinden FIG ile 
ilişkilerimiz 1974 yılından sonra 
düzensiz hale gelmiştir. Bunun 
neticesinde FIG üyeliğimiz 1980 
yılında dondurulmuştur. Birikmiş 
olan borçların dönemin Oda Başkanı 

ve Genel Kurul izlenimleri Türkçeye 
çevrilerek HKMO dergisinde özel sayı 
olarak yayımlanmıştır. Bu kongreden 
sonra Yönetim Kuruluna sunulan 
raporla Odamızın da FIG’de olduğu 
gibi Komisyonlara dayalı çalışma 
anlayışı benimsemesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 1992 yılında 33. Genel 
Kurulda bu düşünce benimsenerek 
“Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar 
Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. 
Kurulan 13 Komisyon kapsamında 
Dış İlişkiler Komisyonu da yer 
almıştır. Bu süreçten sonra 
uluslararası ilişkilerimiz daha düzenli 
yürütülmeye başlanmıştır.

Odamızın tek başına organize ettiği 
ilk diyebileceğimiz uluslararası 
etkinlik 1994 yılında gerçekleştirilen 
“I. Uluslararası Deformasyon 
Sempozyumudur.” Bu sempozyuma 
FIG, IAG (Uluslararası Jeodezi Birliği) 
katılmıştır. Gerek katılım gerekse 
bildiri sayısı bakımından mükemmel 
düzeyde, gerçek anlamda uluslararası 
bir etkinlik olmuştur. Odamız 
adına sempozyum yürütücüsü 
Muhammed Şahin birçok zorlukları 
aşarak sempozyumu başarı ile 
tamamlamıştır.

1996 yılında Odamız tarafından 
HABITAT II Ulusal Rapor ve Eylem 
Planına 18 ayrı görüş bildirilmiştir. 
Oda görüşlerimizden 8 i doğrudan 
eylem planına girmiştir. Bu çok 
önemli başarıdır. HABİTAT II’nin 
6 temel forumundan bir tanesi FIG 
tarafından yapılmıştır. FIG Direktörü 
Markku Villikka ile Odamızı temsilen 
Muhittin İpek, Muhammed Şahin 
FIG Forumun düzenlenmesinde ev 
sahibi olarak FIG’e destek ve yardımcı 
olmuştur. FIG ile daha üst düzeyde 
etkinlikler düzenlenmenin kapısı 
böylece açılmıştır. 

Erdal Akdağ’ın özel girişimleriyle 
1985 yılında ödenmesi ile 1986 yılında 
Kanada’nın Toronto kentinde yapılan 
18. FIG Genel Kurulunda Odamız 
tekrar üyeliğe kabul edilmiştir.

FIG ile ilişkilerimizde belirgin 
gelişmeler bu tarihten itibaren 
gözlenmektedir. FIG 7. Komisyon 
yıllık toplantısı 1989 yılında ikinci 
kez İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 
Daha sonra FIG Direktörü olacak olan 
Markku Villikka ile işbirliğimiz bu 
toplantı ile başlamıştır.
1990 yılında Muhittin İpek ve Prof. Dr. 
Ergün Öztürk Odamız adına XIX. FIG 
Genel Kuruluna (Helsinki) katılmışlar 

Komisyon Yıllık Olağan Toplantısı 1973; Devlet 
Bakanı Prof.Dr. İlhan Öztrak, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Galip Esmer, HKMO Başkanı 
M.Asri Ünsür, TKGM Gn. Md.Yrd. Tevfik Ateş
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Zerrin Demirel, Ergün Öztürk, Muhittin İpek 
(FIG 1990 Helsinki)

FIG 2014 Kongre Direktörümüz Prof. Dr. 
Muhammet ŞAHİN’in sunuş konuşması

Eylül 1997 de FIG ile ortaklaşa 
İstanbul’da “Uluslararası GIS / GPS 
Sempozyumunu” düzenlenmiştir.

Bu Sempozyumdaki başarı Eylül 
2002 deki “Uluslararası Coğrafi 
Bilgi Sempozyumun” İstanbul’da 
yapılmasına olanak vermiştir. Bu 
Sempozyuma paralel olarak  FIG in 
III. Komisyonu (Mekansal/Konumsal 
Coğrafi Bilgi Sistemleri) Yıllık Olağan 
Toplantısı da İstanbul’da yapılmıştır. 
Ayrıca FIG Başkanı Robert Foster ve 9 
FIG komisyonundan üçünün (Kom3, 
Kom5, Kom7) Sempozyuma katılması 
sağlanmıştır.

Prof. Holger MAGEL’in FIG Başkanı 
olması ile birlikte FIG’le ilişkilerimiz 
daha da yoğunlaşmıştır. 2005 Kahire 
FIG Çalışma Haftasına katılan; 
Oda Başkanı Hüseyin Ülkü, Genel 
Sekreter Cengiz Dağdelen, Dış 
İlişkiler Komisyonundan Dr.Orhan 
Ercan FIG 2014 İstanbul Kongresine 
adaylığımızı seslendirmiştir. Yine 
2006 yılında Oda Başkanı A.Fahri 
Özten FIG 2014 İstanbul isteğimizi 
Münih XXIII. FIG Kongresi başkanlar 
toplantısında deklere etmiştir. Aralık 
2006 yılında yapılan Olağanüstü 
Genel Kurulumuzda FIG 2014 
İstanbul için yetki alınmış ve Kongre 
Direktörlüğüne Prof.Dr. Muhammed 
Şahin atanmıştır. 2008 Stockholm 
FIG çalışma haftasında adaylığımız 
kesinleşmiştir. 2006 yılından 2014 
FIG Kongresinin oylanacağı Nisan 
2010 Sydney Kongresine kadar 
Komisyonuz ve Kongre Düzenleme 

Komitesi çok emek vererek yoğun 
çalışma içine girmiştir. Odamız, 
FIG’in ana gövdesini oluşturan 10 
adet komisyona üye bildirmiştir.

HKMO olarak FIG 2014 Genel 
Kurul ve Kongresine evsahipliği 
için 2009 yılında resmi başvuruda 
bulunulmuştur. Bu amaçla çok 
yoğun bir çalışma ve kulis faaliyeti 
yürütülmüş olmasına karşın 2010 yılı 
seçimlerinde birkaç oy farkla da olsa, 
FIG2014’ün de Malezya’ya gitmesine 
engel olunamamıştır.

Buna karşın, HKMO yönetimi ve
HKMO Dış İlişkiler Komisyonu
başkan ve üyeleri olarak bu hedefin
peşi bırakılmamış, tersine büyük bir

inançla ve azimle 2018 yılı için 
adaylık çalışmalarına devam edilmiş 
ve FIG 2018 genel kurul ve kongresine 
tekrar aday olunmuştur.

Sonunda, HKMO’nun en önemli
hedeflerinden birisi olan FIG genel
kurul ve kongresinin 2018 yılında
İstanbul’da gerçekleştirilmesi, 21
Haziran 2014 günü Kuala Lumpur
(Malezya)’da yapılan genel kurul
oylamasında kullanılmış olan 73 oyun
72’si alınarak çok önemli bir başarıya 
imza atılmıştır. HKMO’nun bu 
2 no.lu FIG Özel Sayısı; FIG’in 
tanıtımı, geçmişten bugüne 
faaliyetleri, FIG 2018 adaylık 
sürecimiz, bundan sonra yapılması 
gereken çalışmalar ile öneriler 
konusunda bilgi vermek amacıyla 

GIS/GPS Sempozyumu Düzenleme Kurulu: 
Muhittin İpek, Muhammed Şahin, Markku 
Villikka(FIG), Tor Valstad(FIG COM 3), Enver 
Ülger, İlhan Ekincioğlu, Sis Karaman, Fikri Haşal 

hazırlanmıştır. FIG 2018 genel 
kurul ve kongresinin 2018 yılında 
İstanbul’da gerçekleştirilmesini 
takiben, yaşanacak olan deneyim ve 

GIS 2002 Sempozyumu Düzenleme Kurulu: 
Markku Villikka (FIG), Muhittin İpek, 
Muhammed Şahin, Reinfried Mansberger 
(FIG COM 3), A.Fahri Özten, Sis Alkan, İlhan 
Ekincioğlu, Fikri Haşal

Muhittin İpek’in konuşması

teknik konuların ise 3 no.lu FIG Özel 
sayısı olarak yayınlanacaktır.
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FIG Nedir, Yapısı Nasıldır, 
Üyeleri Kimlerdir ve Nasıl Çalışır

a. FIG Nedir?
FIG (Uluslararası Haritacılar 
Federasyonu), haritacılığın tüm 
alanlarda ve uygulamalardaki gelişimi 
için, meslek örgütü niteliğinde, 
uluslararası iş birliğini sağlamak amacı 
ile 18 Temmuz 1878 yılında Paris 
(Fransa)’te “Fédération Internationale 
des Géomètres“ adıyla kurulmuş ve 
daha sonraları Uluslararası Haritacılar 
Federasyonu haline gelmiş bir 
federasyondur.

FIG, dünya genelinde 123‘den fazla 
ülkede temsil edilen ve Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul gören 
bir meslek kuruluşudur. Amacı, 
haritacılık disiplinleri ve bunları icra 
eden haritacıların hizmet verdikleri 
toplumların ve piyasaların tüm 
ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktır.

Sonuç olarak FIG, haritacıların dünya 
genelindeki çıkarlarını temsil eden 
uluslararası ana organizasyon olup,  
ulusal meslek odalarının/birliklerinin 
üyeliklerinden oluşan ve küresel 
haritacılık toplumu içerisindeki 
profesyonel alanların tamamını 
kapsayan bir federasyondur. 

b. FIG’in Vizyonu nedir?
Vizyon bağlamında FIG; mesleki bilgi 
ve en iyi uygulamalarla donanımlı, 
haritacılığın işlevini toplum, çevre 
ve ekonominin yararları temelinde 
genişletmiş, önem ve farkındalık 
açısından yaşamımızda giderek daha 
fazla yer bulan ve her yerle komşuluk 
ilişkisi olan bir kapı konumundadır.

c. FIG’in Rolü Nedir?
FIG faaliyetleri, Genel Kurul tarafından 
onaylanan ve görev süresi boyunca 
Konsey tarafından geliştirilen bir 

çalışma planı ile yönetilir. FIG, 
haritacılık bilimleri ve teknolojilerinin, 
ölçme bilgi ve uygulamalarının 
insanlığın ortak yararı için yapıldığını 
kabul etmektedir.

Mevcut Konsey; geçmişteki çabaların 
üzerine yeni çalışmalar inşa etmeye 
ve küresel duruşun, başarıların ve 
kalkınmanın toplumun, çevrenin ve 
ekonominin iyileştirilmesine yönelik 
olarak yaygınlaştırılması, genişletilmesi 
ve böylece mesleğin ilgisini, rolünü 
ve önemini artırma üzerine çalışmayı 
zorunlu görmektedir.

Bu zorunluluk; Konsey, teknik 
komisyonlar (10), özel amaçlar için 
kurulan geçici görev birimleri (4), 
Kurumsal bağlantı ağları (2), FIG 
Vakfı ve Daimi Ofisi kanalıyla her 
düzeyde ifade edilmektedir. Zamanın 
zorluklarının göğüslenmesi ile 
haritacılık mesleği, mesleğin anlamı ve 
öneminin varlık gösterdiği her yetki 
ve sorumluluk alanında en yukarılara 
çıkma yarışına devam etmektedir. 

d. FIG’in Üyeleri Kimlerdir?
FIG üyelikleri; kamu ve özel sektördeki 
uygulamacılardan, bilimsel, araştırma 
ve akademik birimler ile coğrafi 
teknolojiler ve hizmet birimlerinden 
oluşmaktadır. FIG üyeleri aşağıdaki 
kurum, kuruluş ve kişilerden 
oluşmaktadır:

Üye odalar/birlikler/dernekler: 
Haritacılık disiplinlerinden bir veya 
daha fazlasını temsil eden ulusal 
odalar/dernekler;
Bağlı kuruluşlar: Üye oda/birlik 
koşullarını tam olarak sağlamayan, 
bununla beraber profesyonel mesleki 
faaliyetleri üstlenen haritacılık 

kurumları veya haritacı gruplar;
Şirket üyelikleri: Haritacılık 
mesleğine ticari hizmetleri sağlayan 
organizasyonlar, kuruluşlar ya da 
birimler;
Akademik üyeler: Haritacılığın bir 
veya daha fazla disiplininde eğitim 
veya araştırma yapan organizasyonlar, 
kurumlar veya kuruluşlar.

FIG‘e üye olma şartlarını taşıyan bir 
oda/dernek veya grubun olmaması 
durumunda, ülkeyi temsilen bir kişi de 
temsilci olarak atanabilir. 

e. FIG Nasıl Çalışır?
FIG‘in her dört yılda bir düzenlenen 
uluslararası Kongreleri ile yıllık 
Çalışma Haftalarının programları 
FIG Komisyonları tarafından 
hazırlanır ve yönlendirilir. Son 
kongre 16-21 Haziran 2014 tarihleri 
arasında Kuala Lumpur‘da (Malezya) 
gerçekleştirilmiştir. Kongreler, 
tüm dünyadan binlerce katılımcıyı 
buluşturan, FIG takvimindeki 
en önemli etkinliklerdir. Teknik 
programlar, her bir komisyonun 
4 yıllık iş programının ulaştığı 
sonuçları göstermekte olup, bunlar 
uluslararası profesyonel bir sergi ile 
tamamlanmaktadır.

Çalışma Haftaları, FIG komisyonları 
ve ev sahibi üye Oda/birlik tarafından 
organize edilen teknik konferanslar 
ile FIG‘in idari organlarının 
toplantılarını birleştiren haftalardır. Bu 
tür toplantılar teknik komisyonlara, 
çalışma programlarını uygulamak ve 
geliştirmek için fırsat da yaratmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde çalışma 
haftaları; 17-21 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında Sofya (Bulgaristan), 2016 
yılında Christchurch (Yeni Zelanda) ve 
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2017 yılında Helsinki (Finlandiya)’da 
gerçekleştirilecektir.

Bölgesel faaliyetleri artırmak için FIG 
iki yılda bir bölgesel konferanslar 
düzenlemektedir. Son konferans 26-29 
Kasım 2012 tarihlerinde Montevideo/
Uruguay‘da yapılmıştır.
FIG düzenlediği Kongre ve Çalışma 
Haftalarının yanı sıra teknik 
komisyonlar ve onların çalışma 
gruplarınca hazırlanan genellikle 
üye Odalar/dernekler veya diğer 
uluslararası meslek kuruluşları ile 
işbirliği içinde, geniş bir yelpazede 
seminerler ve atölye çalışmalarını 
da organize etmekte ve katılım 
sağlamaktadırlar. 

FIG tarafından 1990’lı yıllardan 
bugüne kadar gerçekleştirilmiş 
ve gerçekleştirilecek olan Kongre 
ve Çalışma Haftaları aşağıda 
özetlenmiştir.

için eşsiz bir fırsat sağlanmaktır. Üye 
Odalar/birlikler, bağlı kuruluşlar, 
üye şirketler ve akademik üyelerin 
komisyonlara delege verme hakkı 
vardır. 

f. FIG Nasıl Yönetilmektedir?
FIG‘de seçim esaslı demokratik bir 
yönetim vardır. Genel Kurul, FIG 
çalışma haftaları ve kongrelerinde 
yıllık olarak toplanmaktadır. Genel 
Kurul delegeleri üye oda/dernek 
temsilcileri ile oy kullanma hakkı 
olmayan Konsey, komisyon başkanları, 
bağlı kuruluş temsilcileri, üye şirketler 
ve akademik üyelerden oluşmaktadır. 
Genel kurul, politikaları müzakere 
eder ve onaylar. Politikalar, yılda 
birkaç kez toplanan Konsey tarafından 
uygulanmaktadır.

Konsey, Genel Kurul tarafından 
seçilir. Konsey dört yıllığına seçilen 
bir Başkan, dört yıllığına seçilen dört 
başkan yardımcısından oluşur. Başkan 
yardımcılarından ikisi için iki yılda bir 
secim yapılır. Buna ek olarak teknik 
komisyon başkanlarının bir temsilcisi 
de FIG Konseyinde yer alır. 

Genel Kurul ve Konseyin çalışmaları 
Komisyon Görevlileri Danışma 
Komitesi (ACCO) tarafından 
desteklenmektedir. Özel amaçlar için 
kurulan geçici çalışma grupları da 
mevcut iş planlarını gözden geçirmek 
ve yeni stratejiler geliştirmek için 
zaman zaman görevlendirilirler. 
FIG çatısı altında iki adet de sabit 
kurum mevcut olup, bunlar FIG 
Vakfı (OICRF) ve Harita ve Ölçme 
Tarihi Uluslararası Kurumudur. 
FIG Vakfı özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde eğitim ve kapasite artırımını 
desteklemek için hibe ve burslar veren 
Federasyonun altında bağımsız bir 
organdır. Daimi ofis FIG‘in günlük 
işlerinde yönetimi üstlenmiştir.

g. FIG İletişim Kanalları
FIG, üyeleri ile iletişimini aşağıdaki 
yöntemlerin tamamıyla kurmaktadır:
a. FIG internet sayfası vasıtasıyla 

(www.fig.net) : Bu sayfada; 
• Konsey ve komisyonların iş planı,
• Konsey üyelerinin iletişim bilgileri, 
• Üye kurum ve kuruluşların (üye 

oda dernekler, üye şirketler, bağlı  
kuruluşlar, vb.) iletişim bilgileri,

• Akademik üyelerin iletişim bilgileri,
• Komisyon görevli ve delegelerinin 

iletişim bilgileri
• Gelecek faaliyetler yer almaktadır.

b. FIG yayınları ve konferans raporları
c. FIG yıllık dergisi – Yıl içindeki ana 

faaliyet ve gelişmelere genel bakış 
(www.fig.net/annual_review)

d. FIG e-gazete: mektup şeklinde aylık 
bir gazetedir ve iç iletişimin ana 
ortamını oluşturur 

 (www.fig.net/pub/subscriptions/
getnewsletter. htm bağlantısı 
üzerinden üyelik gerekmektedir)

e. FIG yayınları serisi 
(www.fig.net/pub)
f. FIG kongre tutanakları ile FIG 

veya üye kuruluşlar tarafından 
sponsor veya ortak-sponsor olarak 
desteklenmiş seçili teknik seminerler 

(http://www. fig.net/pub/proceedings/
procindex.htm )

g. Komisyon mektupları (www.fig.net/
com)

h. Sosyal medya:
• www.linkedin.com   

groups?gid=2669121&trk=group- 
 name

• https://www.facebook.com/#!/  
internationalfederationofsurveyors

• https://twitter.com/FIG_NEWS

h. FIG Nasıl Finanse Edilmektedir?
Üyelerin yıllık üyelik ücretleri büyük 
ölçüde işletme maliyetlerini finanse 
eder. Üyeler tarafından ödenecek 
aidat oranları Genel Kurul tarafından 
oylanır, kabul edildiğinde yıllık 
olarak onaylanır ve yürürlüğe girer. 
Konsey üye şirketlerin, bağlı üyelerin 
ve akademik üyelerin ödenecek aidat 
oranlarını belirler.

Kongre, seminer, teknik ve idari 
toplantılar gibi diğer faaliyetler, 
çoğunlukla kendi kendini finanse 

FIG Genel Kurul ve Kongreleri:
2018: Avrasya Bölgesi (İstanbul/Türkiye)
2014: Asya ve Pasifik Bölgesi (Malezya)
2010: Asya ve Pasifik Bölgesi (Avustralya)
2006: Avrupa (Almanya)
2002: Kuzey Amerika (ABD) 
1998: Avrupa (Birleşik Krallık)
1994: Asya ve Pasifik Bölgesi (Avustralya)

Çalışma Haftaları:
2017: Avrupa (Finlandiya)
2016: Asya ve Pasifik Bölgesi (Yeni 
Zelanda)
2015: Avrupa (Bulgaristan)
2013: Afrika (Nijerya) 
2012: Avrupa (İtalya) 
2011: Afrika/Arap ülkeleri (Fas) 
2009: Asya/Orta Doğu (İsrail) 
2008: Avrupa (İsveç) 
2007: Asya (Hong Kong SAR, Çin) 
2005: Afrika/Arap ülkeleri (Mısır) 
2004: Avrupa (Yunanistan) 
2003: Avrupa (Fransa) 
2001: Asya (Kore) 
2000. Avrupa: Çek Cumhuriyeti

Komisyon çalışmalarının başarısının 
temel unsuru katılımcılıktır. Ulusal 
delegelerin katılımıyla mesleki gelişim 
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eder. Toplantılar olması durumunda, 
gelir ev sahibi hükûmet veya Oda ya 
da yardım kuruluşlarının bağışları ile 
sübvansiyonlar, sergi gelirleri ile kayıt 
ücretlerinden oluşur.

i. FIG Uluslararası İşbirlikleri 
FIG, uluslararası işbirlikleri şunlardır:

• Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Programı (UN-HABITAT), 

• Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
• Birleşmiş Milletler Küresel Mekânsal 

Bilgi Yönetimi (UN-GGIM), 
• Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(UNEP), 
• Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri 

Ofisi (BM OOSA)
• Dünya Bankası
• Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomik Komisyonu (BM-AEK), 
• Afrika için Birleşmiş Milletler 

Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECA), 

• BM destekli Asya ve Pasifik için CBS 
Altyapısı Daimi Komitesi (PCGIAP) 

• Amerika için SDI Daimi Komitesi 
(PC IDEA) 

• Birleşmiş Milletler Bölgesel 
Kartografya Konferansları 
(UNRCC).

FIG, ortak atölye ve diğer işbirliği 
projeleri arazi mülkiyeti ve yönetimi 
ile ilgili sorunlara pratik çözümler 
belirlemek ve geliştirmek için 
yardımcı olur. FIG Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
(ECOSOC) tarafından resmi olarak 
tanınmaktadır.

FIG, Haritacılık alanında bilinen 
aşağıda listelenen uluslararası mesleki 
organizasyonlarla da işbirliği içindedir;

• Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG), 
• Uluslararası Kartografya Birliği 

(ICA), 
• Uluslararası Hidrografi Örgütü 

(IHO), 
• Uluslararası Fotogrametri ve 

Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) 
• Küresel Mekânsal Veri Altyapısı 

Birliği (GSDI).
• Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları 

Birliği (ISoCarp), 
• Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 
• Uluslararası Gayrimenkul 

Federasyonu (FIABCI), U
• Uluslararası Bina Çalışmaları ve 

Dokümantasyonu Araştırmalar 
Birliği (CIB), Uluslararası Maliyet 
Mühendisliği Konseyi (ICEC), 

• Uluslararası Iskan ve Planlama 
Federasyonu (IFHP), 

• Uluslararası Jeodezi Öğrencileri 
Organizasyonu (IGSO), 

• Uluslararası Değerleme Standartları 
Komitesi (IVSC) 

• Akdeniz Haritacılar Birliği (UMG),

Ayrıca;
• Uluslararası Maden Ölçmecileri 

Birliği (ISM), 
• Pan-Amerikan Coğrafya ve Tarih 

Enstitüsü (PAIGH) 
• Hidrografi Dernekleri Uluslararası 

Federasyonu (IFHS) 
ile resmi işbirliği bulunmaktadır. 

FIG, aynı zamanda Uluslararası Bilim 
Konseyi (ICSU) ‘nin uluslararası 
bilimsel bir üyesidir.

j. FIG Üyeliğinin Yararları
FIG üyeliğinin yararları genel olarak 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Toplumun, çevrenin ve 

ekonominin daha da iyileştirilmesi 
için haritacılığın yararlarının 
yaygınlaştırılması için çalışan küresel 
haritacılar topluluğunun bir parçası 
olmak,

• Ulusal boyuttaki mesleğin 
uluslararası boyutta tanınması 
ve uluslararası haritacılar meslek 
profilinin artırılması,

• Yeni gelişmeler ve deneyimlerin 
karşılıklı değişimi için uluslararası 
haritacılar topluluğuna erişim 
olanağı,

• Etkili uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla bağlantı kurmuş 
olan tüm dünyadaki haritacılık 
şirketlerine ve haritacılara erişim 
olanağı,

• Haritacılık uygulamalarının birçok 
açıdan geliştirilmesinde ve etik, 
standartlar, eğitim gibi profesyonel 
konuların tamamını kapsayan 
disiplinlerdeki çalışmalara komisyon 
çalışma grupları vasıtasıyla katılma 
fırsatı, 

• Devam eden profesyonel 
gelişmeyle bireysel standartlar 
ve profesyonelliğin eleştirel iç 
değerlendirmelerine erişim olanağı, 

• Toplumda eğitimsel veya 
profesyonel duruşun geliştirilmesi 
veya arazi yönetimi ve kaydı için 
ulusal sistemlerin geliştirilmesi 
amaçlandığında, küresel bir 
haritacılık topluluğu olarak FIG 
kurumsal desteğine erişebilme 
olanağı. 

k. FIG Komisyonları
FIG‘in teknik çalışmaları 10 teknik 
Komisyon vasıtasıyla yürütülür. Her 
üye Oda/Dernek bu Komisyonlara üye 
bildirir. FIG Komisyonları ve isimleri 
aşağıdaki gibidir: 

1) Mesleki Standartlar ve Uygulama
2) Mesleki Eğitim 
3) Mekânsal Bilgi Yönetimi 
4) Hidrografya 
5) Konumlandırma ve Ölçme 
6) Mühendislik Ölçmeleri 
7) Kadastro ve Arazi Yönetimi
8) Mekânsal Planlama ve Gelişim 
9) Değerleme ve Taşınmaz Mal   
Yönetimi 
10) Yapı Ekonomisi ve Yönetimi 

Komisyon 1: 
Mesleki Standartlar ve Uygulama
• Mesleki uzmanlıklar, standartlar 

ve değerlendirme sistemlerinin 
geliştirilmesi 

• Profesyonel halka hizmet ve meslek 
pazarlama

• Genç profesyoneller (Genç 
Haritacılar Ağı tarafından 
düzenlenen oturumlar)

• Küresel işgücü piyasası ve 
niteliklerin karşılıklı tanınması, 

• Çalışmanın yeni yolları ve yenilik, 
Haritacının değişen rolü
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• İş dünyasında başarılı bir yol olarak 
Mesleki etik

• Kurumsal gelişme ve yasal konular
• Meslek ve piyasa ekonomileri
• Profesyonel pazarın serbestleşmesi
• Uluslararası ve ulusal sınır yerleşim 

ve sınır sorunları Analizi

Komisyon 2: Mesleki Eğitim 
•  Ölçme programlarına yeni nesiller ve 

öğrencileri çekebilme
•  ölçme Müfredatında Yenilik
•  Mesleki bilgi değişimi
•  e-Öğrenme - içerik geliştirme 

yöntemleri, araçları, öğrenciye destek

Komisyon 3: Mekânsal Bilgi Yönetimi 
•  Her düzeyde Mekânsal Veri Altyapısı 

(KVA) - yerel, bölgesel, ulusal ve 
küresel KVA bileşenler - teknoloji, 
politika, standartlar ve kullanıcılar

•  Karar destek - teori, uygulamalar ve 
en iyi uygulamaları desteklemede 
e-Yönetişim ve KVA

•  Mekânsal veri entegrasyonu 
- kadastro, arazi kullanımı, 
gayrimenkul, altyapı, çevre, 
sosyoekonomik bilgileri, vs

•  3B/4B coğrafi modeller, algoritmalar, 
standartları ve uygulamaları

•  Geo-algılayıcı ağlar ve KVA
•  İş modelleri, kamu-özel ortaklıkları 

ve KVA ekonomik yönleriKVA 
toplantılarının meydan okumaları - 
doğal ve çevresel risk önleme ve afet 
yönetimi, atık yönetimi, vb

•  KVA birlikte çalışabilirlik yönleri - 
standartlara, teknik araçlar, metaveri, 
portallar ve takas merkezleri

•  KVA - kontrol ve kalite güvence 
süreçleri

•  Web ve mobil CBS - zorlukları, 
hizmetler ve gerçek zamanlı 
yetenekleri

•  Geospatial görselleştirme (2B/3B/4B)

da yardım kuruluşlarının bağışları ile 
sübvansiyonlar, sergi gelirleri ile kayıt 
ücretlerinden oluşur.

Komisyon 4: Hidrografya 
•  Hidrografik ölçmeler ve haritalama
•  Hidrografik standartlar ve ilkeler

•  Hidrografik eğitim, öğretim ve 
mesleki gelişim

•  Yeni ve hidrografi için gelişmekte 
olan bilim ve teknolojilerin 
(örn. sensörler, sistemleri, İHA, 
elektromanyetik dalga yayılımı vb)

•  Denizcilik ve deniz mekansal bilgi 
yönetimi (veri işleme ve hidrografik 
veri     yönetimi dahil olmak üzere, 
veri yapıları, deniz mekansal veri 
altyapıları, deniz bilgi sistemleri)

•  E-Navigasyon
•  Hidrografi ve toplum (Offshore, 

enerji, çevre destek ölçme denizaltı 
Telekomünikasyon, limanlarda, 
ekonomileri, ulusal ve Uluslararası 
siyasi hedefleri)

Komisyon 5: Konumlandırma ve Ölçme 
•  Jeodezi ve konumlandırma ölçmeleri 

- altyapı, metodoloji, dengeleme ve 
analiz

•  Standartlar, uygulama kılavuzları, 
kalite güvence ve jeodezik ölçme 
aletlerini de içerecek bir kalibrasyon

•  Ulusal ya da coğrafi referans 
sistemleri ve ilgili altyapıları

•  Referans sistemleri, çerçeveler ve 
uygulamada datumlar

•  GNSS CORS RTK ağlar ve altyapı - 
bu ağların etkisi, onların işlemleri ve 
uygulamaları

•  Yersel ve havadan lazer tarama
•  Maliyet-etkin ölçme (GNSS ve diğer 

ölcme yöntemleri)
•  Konumlandırma teknikleri ve RFID, 

WiFi, AGPS, mobil gibi-bu tür 
uygulamalar telefonlar, MEMS içsel 
sensörler, Locata

•  Kinematik ölçümler - GNSS ve 
Çoklu Algılama Sistemleri dahil 
GNSS modernizasyonu ve onun 
ölçme üzerine etkisi

•  Jeoit ve gravite - modelleme, 
ölçmeler ve uygulamaları 

•  e-Jeodezi
•  GGOS (Küresel Jeodezik Gözlem 

Sistemi) 

Komisyon 6: Mühendislik Ölçmeleri 
•  Deformasyon ölçmeleri
•  Doğal afetler yönetiminde
•  Mühendislik ölçmeleri

•  Mühendislik ölçmeleri örnek 
çalışmaları

•  Mühendislik için hassas yükseklik 
ölçümleri

•  Yeni endüstriyel ölçme ve algılama 
teknolojileri ve uygulamaları

•  Lazer tarama uygulamaları 
Konumlandırma teknikleri ve 
uygulamaları

•  Ölçme Teknolojileri ile yöneltme ve 
makine kontrolü

•  Sürdürülebilir kırsal ve kentsel 
kalkınma için Ölçme teknolojileri 

•  Gömülü araçlardan Konumlandırma

Komisyon 7: Kadastro ve Arazi 
Yönetimi 
•  Arazi politikaları ve reform
•  Sürdürülebilir kalkınmayı 

desteklemek için Arazi yönetimi,
•  Arazi yönetiminde yenilikçi teknoloji 

Uygulamaları
•  Arazi yönetimi ve arazi yönetiminin 

geliştirilmesi
•  Düşük maliyetli ölçme ve harita 

yapımı
•  Gelenekçi ve grup mülkiyet hakları
•  3B ve 4B kadastro
•  Uluslararası sınırların oluşturulması
•  Deniz kadastrosu
•  Devlet arazileri yönetimi
•  Tartışmalı bölgelerde ve doğal afet 

alanlarında arazi yönetimi
•  Uluslararası ve ulusal sınır yerleşim 

ve sınır sorunları Analizi
•  Yenilikçi kadastro ve arazi haklar 

yönetimi

Komisyon 8: Mekânsal Planlama ve 
Gelişim
•  Kentsel ve kırsal bölünme köprüsü
•  Kentsel ve kırsal arazi kullanım 

planlaması
•  Planlama Politikaları ve çevre  

iyileştirme 
•  Mekânsal gelişimde kaçak yapılaşma/

yerleşim konuları, planlama ve 
yönetişim

•  Planlama ve kentleşme yönetimi
•  Bölgesel ve yerel yapı planlaması
•  Afet risk yönetimi
•  Planlamada Kamu-özel işbirliği ve 

arazi geliştirme
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Komisyon 9: Değerleme ve Taşınmaz 
Mal Yönetimi
•  Taşınmaz mal değerleme
•  Pazarın olmadığı yerlerdeki 

taşınmazlar için değerleme 
yöntemleri 

•  Arazi ve emlak vergisi
•  Değerleme mesleği ve değerleme 

standartları
•  Taşınmaz değerlemede CBS
•  Taşınmaz finansman ve yatırımlar
•  Emlak yönetimi
•  Zorunlu satın alma ve arazi edinimi 

ve kazancın tazminatları
•  Taşınmaz mal uygulamaları ve 

sürdürülebilir şehirler
•  Arazi ve mülkiyet vergisinin vergi 

uygulanması
 
Komisyon 10: Yapı Ekonomisi ve 
Yönetimi
•  Yapı ekonomisi
•  Ticari yönetim
•  Proje ve program yönetimi
•  Yenilikçi Konut yapımı 
•  Yapı teknolojileri, metodolojileri ve 

yaşanabilir şehirler
•  Sürdürülebilir konut, “yeşil bina” 

programları ve indeksler
•  Yenilikçi yapı metodolojiler ile kaçak  

yerleşim koşullarının iyileştirilmesi
•  Haritacılar tarafından büyük ölçekli 

yapım yönetimi desteği
•  Projelerde yeşil yönetim teşvik
•  Yeşil sözleşme ve ihale
•  Tüm yaşam döngüsü 

değerlendirmesi
•  En iyi uygulamalar - projelerinin 

pratik örnekler ve sonuçları

Genç Haritacılar Ağı
Genç haritacılar ağı da bir komisyon 
gibi faaliyet göstermekte olup bu ağın 
amaçları aşağıdaki gibidir:
•  FIG faaliyetleri içerisindeki genç 

meslektaşların katılımını artırmak, 
•  Genç meslektaşlarla iletişim kurarak 

onların daha kariyerlerinin başında 
yardımcı olmak,

•  Komisyonlar, öğrenciler ve genç 
meslektaşlar ağı arasındaki iş birliğini 
artırmaktır. 

Bu ağın hedefi yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile genç meslektaşlar ve 
komisyon delegeleri olup, amaç ise 
yaşlı ve genç meslektaşlar arasında bağ 
oluşturmaktır.

Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Üyeleri ve HKMO 
FIG Komisyonu Temsilcileri

Başkan: Dr. Orhan ERCAN
e-posta: drorhanercan@yahoo.com 
oercan@ags-group.com

Üye: Doç. Dr. Muzaffer KAHVECİ 
e-posta: muzaffer.kahveci@hotmail.
com

Üye: Nihat ŞAHİN 
e-posta: nihatsahin61@gmail.com

Üye: Prof. Dr. Haluk ÖZENER 
e-posta : ozener@boun.edu.tr

KOMİSYON 1: 
Mesleki Standartlar ve Uygulama
 
Prof. Dr. Öztuğ BİLDİRİCİ 
Selçuk Üniversitesi
e-posta: bildirici@selcuk.edu.tr

KOMİSYON 2: 
Mesleki Eğitim 

Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi
e-posta:fkilic@yildiz.edu.tr

KOMİSYON 3: 
Mekânsal Bilgi Yönetimi 

Prof.Dr. Çetin CÖMERT 
Karadeniz Teknik Üniversitesi
e-posta:comertcetin@gmail.com

KOMİSYON 4: 
Hidrografya 

Prof.Dr. Reha Metin ALKAN 
Hitit Üniversitesi
e-posta:alkanr@itu.edu.tr

KOMİSYON 5: 
Konum Belirleme ve Ölçme 
Prof. Dr. Haluk ÖZENER
Boğaziçi Üniversitesi
e-posta: ozener@boun.edu.tr

KOMİSYON 6: 
Mühendislik Ölçmeleri 

Doc.Dr.Muzaffer KAHVECI
e-posta:muzaffer.kahveci@hotmail.com 

KOMİSYON 7:
Kadastro ve Arazi Yönetimi

Dr. Orhan ERCAN
LTIS. Co Inc.
e-posta:drorhanercan@yahoo.com

KOMİSYON 8: 
Mekânsal Planlama ve Gelişim 

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Selcuk Üniversitesi
e-posta:fyildiz@selcuk.edu.tr

KOMİSYON 9: 
Değerleme ve Taşınmaz Mal Yönetimi 

Dr. Volkan ÇAĞDAS 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
e-posta:volkan@yildiz.edu.tr

KOMİSYON 10: 
Yapı Ekonomisi ve Yönetimi 

Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER
İstanbul Teknik Üniversitesi
e-posta: dzseker@itu.edu.tr

ICA HKMO TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Necla ULUĞTEKIN
İstanbul Teknik Üniversitesi
e-posta: ulugtek@itu.edu.tr
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Bilindiği gibi 4 yılda bir farklı bir 
coğrafyada ve farklı bir ülkenin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen FIG 
kongreleri ile;

•  Ülke ve kurumlar arası bilgi, 
deneyim ve teknoloji konularında 
uzman düzeyinde bilgi alışverişinin 
sağlanması,

•  Teknolojik sergilerin düzenlenmesi 
yoluyla modern teknolojilerin 
tanıtılması,

•  Teknik ve turistik gezilerin 
düzenlenmesi ile geniş sosyal 
etkinliklere olanak sağlanmaktadır.

Sanayi toplumlarının giderek bilgi 
toplumuna dönüştüğü çağımızda, 
bilgiyi elinde bulunduran ve işleyenin 
önemli bir güce sahip olacağı 
düşünüldüğünde FIG kongresinin 
ülkemizdeki; bilgi, iletişim, mekânsal 
ve uzay teknolojilerinin, insanlığın ve 
çevrenin yararına nasıl kullanılacağının 
tartışılacağı en büyük kongre olacağı 
açıktır.

Ayrıca, FIG kongrelerinin geçmiş yıllarda 
düzenlendiği ülkeler dikkate alındığında 
bu kongre ilk kez bulunduğumuz 

coğrafyada gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Bir başka ifadeyle, HKMO 1954 yılında 
kurulmuş ve 1969 yılında FIG’e üye 
olmuştur. FIG’in tüm komisyonlarında 
birer delege ile temsil edilmektedir.

HKMO, FIG şemsiyesi altındaki en iyi 
organize olmuş kurumsal üyelerden 
birisidir.

Kongrenin ülkemize bilimsel 
ve ekonomik getirilerinin yanı 
sıra, ülkemizin politik yönden de 
bölgesel ve küresel bir güç olarak 
ağırlığını hissettirmesine ve yeni 
roller üstlenmesine yardımcı olacağı 
değerlendirilmektedir.

Bu kongre, ülkemizde mekânsal bilgi 
teknolojilerine akademik ve uygulama 
boyutlarında yapacağı katkıların yanında 
ülkemizin tanıtımı yönünden de oldukça 
büyük önem taşımaktadır. 
Bu kongreler Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Birliği, Dünya Gıda Örgütü, Avrupa 
Konseyi, gibi uluslararası örgütlerce 
desteklenmekte ve anılan örgütlerin 
temsilcileri de kongreye katılıp birer 
konuşma yapmaktadırlar. Mülkiyet 
sisteminin kurulması ve mülkiyete ilişkin 

sorunların çözülmesi, e-devlet, mekânsal 
düşünebilen toplum, yoksulluğun 
azaltılması, yaşanabilir bir çevrenin 
oluşturulması, kentsel ve kırsal alan 
düzenlemesi, iyi tarım politikaları vb. 
konularda dünya akademik ve uygulama 
çevrelerine gerek yazılı, gerekse görsel 
basın yoluyla da ülkemizden önemli 
mesajlar yayınlanacaktır.

Belki de bu konularla ilişkili olarak 
ülkemiz adıyla anılan bir deklarasyon da 
yayınlanacaktır.

Ayrıca, FIG Genel Kurulu ve 
Kongresi’nin Türkiye’de düzenlenmesi 
ile; HKMO`nun kısa vadede Orta 
Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile 
birlikte çalışmalar yapmasının FIG 
için de faydalı olacağı düşüncesinden 
hareketle, FIG ve HKMO`nun bölge 
ülkeleri için birlikte özel bir konferans 
düzenleme olanağı elde edilebileceği de 
değerlendirilmektedir. 

Sonuçta HKMO olarak bu Kongre’nin 
Türkiye’de gerçekleştirilmesini arzu 
etmemizdeki temel gerekçeler ve olası 
fırsatlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

•  FIG Kongrelerinin daha önce bu 
coğrafyada hiç gerçekleştirilmemiş 
olması,

•  HKMO’nun 1969 yılından bu yana 
FIG üyesi olması ve FIG şemsiyesi 
altındaki en iyi organize olmuş 
üyelerden birisi olması, 

•  Harita / Harita ve Kadastro /
Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik 
Mühendisliğinin ülkemizde tüm 
kurum ve kuruluşlar nezdinde 
tanıtımının sağlanması fırsatı,

•  Bilimsel araştırma projeleri 
ve makale sayılarındaki artış 
ve bunların FIG camiası ile 
paylaşılmasının sağlanması,

•  Kamu kurum ve kuruluşlarında 
yürütülmekte olan büyük projelerin 
FIG camiasıyla paylaşılması,

XXVI. FIG 2018 Kongresi ve Genel Kurulunun Ülkemizde 
Yapılmasını İsteme Nedenlerimiz 

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikanesinde HKMO Başkanı Ertuğrul CANDAŞ 
tarafından Günün Anısına Plaket Sunumu
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•  Türkiye’de özel sektörün yapılanması, 
yeni bir anlayışın oluşması,

•  Bilim adamları arasında bilgi 
değişiminin sağlanması,  
uygulamaların geliştirilmesi isteği,

•  Sektörümüzün ve ülkemizin dünya 
kamuoyuna tanıtılması, dış pazarlara 
açılma arzusu,

•  Üniversitelerde açılan bölüm 
sayılarının artması nedeniyle artan 
işgücü potansiyeli,

•  Kamu kuruluşu niteliğinde 
demokratik bir meslek kuruluşu 
olan odamızın uluslararası düzeyde 
tanıtılması 

HKMO’nun FIG2018 İstanbul 
Adaylık Süreci Nasıl Başladı,  Gelişti 
ve Sonuçlandı?

Bu yazının giriş bölümünde de 
belirtilmiş olduğu gibi HKMO olarak 
FIG Genel Kurulu ve Kongresi’ne 
ev sahipliği yapma düşüncesi ve 
girişimlerinin önemli bir geçmişi 
vardır. Odamız, 1969 yılından bu yana 
FIG üyesidir. Ancak, bugüne kadar iki 
komisyon toplantısı dışında ülkemizde 
hiçbir FIG etkinliği düzenlenmemiştir. 

Bu çerçevede Odamız tarafından 
2014 Kongresi ve Genel Kuruluna ev 
sahipliği yapmak için 2009 yılında 
başvuruda bulunulmuş ve çok yoğun 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen 
2010 yılında Syndey/Avusturalya`da 
yapılan seçimler Malezya’ya karşı 
2 oyla kaybedilmiştir. Ancak, FIG 
hazırlıkları ve seçimleri konusunda 
büyük bir deneyim kazanılmıştır. FIG 
2014 Seçiminin kaybedildiği o gün, 
FIG 2018 yılı etkinliğinin Türkiye’de 
yapılması için 2014 yılında yeniden 
aday olunması ve bu kapsamda da 
HKMO olarak çalışmalarımızın artarak 
sürdürülmesi gerektiği düşüncesi 
benimsenmişti. HKMO olarak bu 
düşüncenin benimsenmesinde ve 
hayata geçirilmesinde zamanın FIG 
Direktörü Sayın Markku Villikka’nın 
katkıları çok etkili ve yararlı olmuştur.

FIG2018 seçimlerine kadar geçen 
süreç, katkısı olan kişi ve kurumları 
anma bağlamında aşağıda kısaca 
özetlenmiştir.

HKMO 43. Dönem Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Dr. Orhan 

ERCAN, 6-10 Mayıs 2012 tarihlerinde 
Roma’da yapılmış olan FIG Çalışma 
Haftasına HKMO temsilcisi sıfatıyla 
katılmıştır. Söz konusu çalışma haftası 
süresince zamanın FIG Direktörü 
Sayın Markku Villikka ile kaybedilmiş 
olan FIG 2014 seçimleri ve gelecek FIG 
2018 seçimine ilişkin bir dizi görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde 
Sayın Markku Villikka ile Syndey 2014 
seçimlerinin genel bir değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kendilerine; FIG 2014 
Kongresi’nin İstanbul’da yapılması 
konusunda HKMO olarak çok 
hazırlıklı olduğumuz, seçimleri 2 oyla 
kaybetmiş olmayı kabullenemediğimiz, 
FIG tarihinin belki de en güzel ve en 
verimli kongresini yapmaya kendimizi 
çok hazırladığımız ve dolayısıyla Türk 
haritacıları olarak çok büyük hayal 
kırıklığına uğradığımız ifade edilip 
seçimler öncesi HKMO’ya verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür edilmiştir.

Bu konuşma üzerine Sayın Markku 
Villikka tarafından; Syndey`de 
yapılmış olan seçim maratonunda 
HKMO`nun çok iyi performans 
sergilediği, O zamanki HKMO 
Kongre Direktörü ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Muhammed ŞAHİN tarafından 
yapılmış olan sunumun mükemmel 
olduğu, herkesin bu sunumdan 
etkilendiği, ancak, Malezya Kongre 
Direktörünün konuşmasının teknik 
olmadığını, tamamen turistik konulara 
yöneldiğini ve hatta sunuşun bir 
kısmının tamamen turizme ayrıldığını, 
konuşma esnasında salona gelen 
Malezya yerel dansları ekibinin 
oylamanın yönünü değiştirdiğini, 
bundan sonra HKMO’nun da biraz 
daha turistik yaklaşımlara görsel 
anlamda yer vermesinin şansımızı çok 
daha artıracağı ifade edilmiştir
Ayrıca, Kendileri de FIG yöneticileri 
olarak 2014 kongresini Türkiye`nin 
kazanacağını tahmin ederek 
hazırlıklarını bu yönde yaptıklarını, 
HKMO`nun bu çerçevede çok istekli 
olduğunu ve katkı koyduğunu, 
kazanamamasının kendi adlarına da 

Kuala Lumpur Türk Büyükelçilik Malikanesinde Sayın Büyükelçi Uğur DOĞAN ve HKMO Heyeti
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büyük üzüntü kaynağı olacağını ifade 
etmişlerdir. Bununla beraber FIG ile 
ilişkilere mesafe koymak veya 2018`e 
aday olmamak gibi bir düşüncede 
olunmasının kendilerini üzeceği 
samimi bir şekilde dile getirilmiştir.
Yapılan bu konuşmalar sonucunda 
Sayın Markku Villikka tarafından 2018 
yılı Genel Kurul ve Kongresine ev 
sahipliği yapmak için HKMO olarak 
adaylığımızı koymamız ve bu hususun 
2012 tarihinde Roma’daki Başkanlar 
toplantısında şimdiden açıklanmasında 
yarar olduğu ifade edilmiştir. Söz 
konusu Başkanlar toplantısında 2018 
yılı Genel Kurul ve Kongresi için ev 
sahipliğine HKMO’nun aday olacağı 
ilan edilmiştir. Bu konuşma metni
EK-1’dedir.

Söz konusu ikili görüşme sırasında, 
Markku Villikka tarafından ayrıca; FIG 
ve HKMO`nun beraberce Orta Asya ve 
Kafkas ülkeleri için özel bir konferans 
düzenleme niyet ve talepleri olduğu 
ifade edilmiştir.

Markku Villikka ile yapılan görüşmeyi 
takiben FIG Başkanı CheeHai Teo 
ile de bir görüşme yapılmış ve bu 
görüşmede Sayın Teo tarafından, 
Türkiye’nin ve HKMO’nun öneminden 
bahsedilerek FIG içindeki yarıştan 
hiçbir şekilde çekilmememizi ve 
hatta kendimizi daha iyi ifade 
edebilmek için FIG faaliyetlerine daha 
aktif katılımlarımızın sağlanması 
önerilmiştir.
Yukarıda kısaca özetlenmiş olan geçmiş 
dönemlerdeki faaliyetler ve çabalar 
sonucunda, HKMO Dış İlişkiler 
Komisyonunun teklifi ve HKMO 
Yönetim Kurulu’nun 05 Kasım 2013 
tarih ve 1189 numaralı kararı ile XXVI. 
FIG 2018 Genel Kurul ve Kongresinin 
Türkiye’de gerçekleştirilmesi için 
gerekli çalışmaların ilgili Komisyon 
marifetiyle yapılmasına karar 
verilmiştir. Söz konusu karar metni EK-
2’de sunulmuştur.

Söz konusu karar metni bağlamında 
ayrıca FIG2014 Kongre Hazırlıkları 

Yürütme Kurulu oluşturulmuş olup, 
bu kurulun görevlendirilmesine ilişkin 
örnek bir yazı EK-3’de verilmiştir. 
Görevlendirilen kurul üyeleri; Doç. 
Dr. Muzaffer KAHVECİ, Prof.Dr. 
Çetin CÖMERT, Prof.Dr. Necla 
ULUĞTEKİN, Prof.Dr.Rahmi Nurhan 
ÇELİK, Prof.Dr. Haluk ÖZENER ve 
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER’den 
oluşmaktadır.

Bu kurula ayrıca Prof.Dr. Orhan 
ALTAN, Prof.Dr. Muhammed ŞAHİN 
(Kongre Eş-Direktörü) ve Prof.Dr. Reha 
Metin ALKAN çok değerli destekler 
vermişlerdir.

HKMO Yönetim Kurulu’nun anılan 
kararı ile, adaylık için yaklaşık 30 
gün gibi çok kısa bir süre kalmış 
olmasına karşın, Kongre Direktörü Dr. 
Orhan ERCAN ve Doç. Dr. Muzaffer 
KAHVECİ tarafından yoğun ve 
özverili çalışmalar başlatılmıştır. Gece 
gündüz, hafta sonu demeden yapılan bu 
çalışmalar sonucunda, Odamız, 2018 
yılında yapılacak FIG Genel Kurulu ve 
Kongresinin Türkiye`de yapılması için 
gerekli olan başvuruyu FIG nezdinde 15 
Aralık 2013’de yaparak aday olmuştur.

Diğer taraftan, bir ülkenin söz konusu 
Kongreye aday olarak müracaat 
edebilmesi için asgari seviyede 
sağlaması gereken şartlar vardır ve bu 
şartların yerine getirilmesi çok zaman 
alan uğraşı ve çaba gerektirmektedir. 
Örneğin, FIG yönetimi Kongre 

ev sahipliklerinde mutlaka devlet 
desteğini yazılı taahhüt olarak görmek 
istemektedir. Dolayısıyla, herhangi bir 
ülkenin FIG faaliyetlerinden birisine 
(kongre, çalışma haftası) ev sahipliği 
yapabilmesi için FIG tarafından 
yayınlanan teklif dokümanını (FIG2018 
Congress Bid Document) hazırlaması 
ve bu dokümanla adaylık müracaatını 
yapması gerekmektedir.

Bu dokümanın hazırlanması 
profesyonel bir çalışma 
gerektirmektedir, ancak, bu dokümanın 
tamamlanarak FIG’e gönderilmesi ile 
her şey bitmemektedir. Söz konusu 
dokümanın FIG’e gönderilmesini 
takiben tek veya birden fazla aday 
olması durumunda bile FIG merkez 
ofisi yetkilisi ve yönetimi tarafından 
anılan teklif dokümanları titiz bir 
şekilde incelenerek puanlamaya tabii 
tutulmaktadır. Daha sonra aday ülkeler 
için FIG yönetimince verilen puanlar, 
seçim yapılacak olan Kongre günü 
seçim başlamadan önce delegelere ilan 
edilmektedir. Bu ilan oy kullanacak 
olan delegelerin tercihini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Başka bir ifadeyle, FIG 
yönetimince düşük puan alan aday veya 
adayların herhangi bir FIG etkinliğine 
ev sahipliği yapma olasılığı tamamen 
yok olmaktadır. Diğer taraftan, Kongre 
ve/veya Çalışma Haftası etkinliği için 
tek aday olsa bile, eğer FIG yönetiminin 
incelediği teklif dokümanı yetersiz 
görülürse, aday ülke oylamaya bile 
girememektedir. Bu kurallardan da 

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikânesinde Büyükelçi Sayın Uğur DOĞAN’ın hoşgeldiniz konuşması
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anlaşılacağı üzere, özellikle FIG Genel 
Kurul ve Kongresi’ne ev sahipliği yapmak 
için aday olmak, çok zorlu ve profesyonel 
bir çalışma gerektiren bir husus olup, 
HKMO Yönetimi, Kongre Yürütme 
Kurulu ve Dış İlişkiler Komisyonu 
üyeleri bu zorlu faaliyetleri tek tek 
gerçekleştirerek önemli bir deneyim elde 
etmişlerdir.

Söz konusu FIG Teklif Dokümanına 
geri dönülecek olursa, bu dokümanda; 
devlet desteğinin belgelenmesi şartının 
yanında teknik ve idari birçok sorunun 
ve planlamanın yanıtlarının da çok 
açık şekilde verilmesi esastır. Örneğin; 
Kongreye neden ev sahipliği yapılmak 
istendiği, Kongreye ev sahipliği yapılarak 
nelerin hedeflendiği gibi konulara ikna 
edici yanıtlar verilememesi durumunda 
aday ülke olarak seçime girmek 
neredeyse imkânsız olmaktadır. Özetle, 
HKMO olarak FIG2014 Kongresine ev 
sahipliği için 2010 yılında yapılmış olan 
müracaat ve seçimde Malezya’ya karşı 
neden 2 oyla kaybettiğimiz ve nelerin 
eksik veya yanlış yapıldığı gibi soruların 
yanıtlarının arandığı titiz bir çalışma 
ile geçmişin deneyimleri birleştirilerek 
başarıya ulaşılmıştır.

Teklif dokümanında açıkça belirtildiği 
üzere HKMO’nun FIG2018’in adaylığına 
devlet desteğinin belgelendiğini 
göstermek amacıyla ilgili Bakanlıklarımız 
ve kurumlarımız HKMO Başkanı 
Ertuğrul CANDAŞ, Dış İlişkiler 
Komisyon Başkanı Dr.Orhan ERCAN 
ve Dış İlişkiler Komisyon Üyesi Doç.
Dr.Muzaffer KAHVECİ’den oluşan resmi 
bir heyet tarafından ziyaret edilerek 

gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 
Bunun dışında, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE’nin 
ziyaretine MEF Üniversitesi Rektörü 
ve Kongre Eş Direktörü Prof.
Dr.Muhammed ŞAHİN de HKMO 
heyetiyle birlikte katılmışlardır. Tüm 
bu ziyaret ve girişimlerin neticesinde 
aşağıdaki bakanlık, kurum ve 
kuruluşlardan FIG2018 için HKMO’ya 
destek yazıları alınmış ve FIG Teklif 
Dokümanına eklenerek gönderilmiştir: 
Söz konusu destek yazıları EK-4’de 
sunulmuştur.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı’ndan,
• İstanbul Valisi’nden,
• İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı’ndan,
• Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü’nden,
• Hitit Üniversitesi Rektörü’nden,
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürü’nden,

• Tarım Reformu Genel Müdürü’nden,
• THY A.Ş. Yönetim Kurulundan,
• ICVB Genel Müdüründen. 
Ayrıca, adaylık sürecince yapılacak 
çalışmalar için Başbakanlık Tanıtma 
Fonundan 50.000- TL maddi destek 
sağlanmıştır. 

Tüm bunlara ilave olarak Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Sayın Naci KORU’nun 
büyük ve özverili desteği ile Kuala 
Lumpur Büyükelçiliğimiz malikânesinde 
Büyükelçimiz Sayın Uğur DOĞAN’ın 
himayelerinde 15 Haziran 2014 tarihinde; 
FIG Başkanı, FIG Yürütme Kurulu 
Üyeleri, FIG Komisyon Başkanları, 
HKMO Kongre yöneticilerinin katıldığı 
bir yemek verilmiştir. 

Samimi ortamda geçen bu yemek, 
Kongreyi kazanmamızdaki en büyük 
etkenlerden biri olmuştur. Büyükelçilik 
yemeğine ait bazı resimler aşağıda 
görülmektedir.

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikânesinde Akşam 
Yemeğinde Kongre Direktörü Sayın Dr.Orhan 
ERCAN’ın Konuşması

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikânesinde Akşam 
Yemeğinde FIG Başkanı CheeTai Teo’nun 
Konuşması

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikânesinde Akşam Yemeğinde HKMO Genel Başkanı 
Sayın Ertuğrul CANDAŞ’ın Konuşması

Kuala Lumpur Büyükelçilik Malikânesinde Akşam 
Yemeğinde Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Mert 
TOKMAN, Düzenleme Kurulu Üyesi Doç.Dr Muzaffer 
KAHVECİ, FIG Komisyon Başkanları ve Delegeler
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Yukarıdaki resimlerden görüleceği gibi, bir 
taraftan bu kulis faaliyetleri yürütülürken 
diğer taraftan da HKMO Kongre Yürütme 
Kurulu olarak Kuala Lumpur Kongre 
Merkezi’ndeki sergi alanında açılacak 
Türkiye standının hazırlıkları yapılmıştır. 
Söz konusu standın hazırlanmasında, bu 
konularda oldukça deneyimli olan İstanbul 
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB)’nin 
önerileri doğrultusunda Büyükelçiliğimiz 
Kültür ve Turizm Ataşeliğinin büyük 
destekleri ile Kuala Lumpur (Malezya)’dan 
hizmet satın alınan bir firma vasıtasıyla 
Türkiye standı kiralanarak hazırlanmıştır. 
HKMO olarak delegelere ve ziyaretçilere 
dağıtılmak üzere Türkiye’den HKMO 
heyeti olarak hediyeler götürülmüştür.

HKMO standında ziyaretçilerimize 
tanıtım faaliyetleri kapsamında 
yandaki promosyon malzemeleri 
dağıtılmıştır:

A. Genel Kurulda diğer ülkelerin oy 
kullanacak ulusal delegeleri için;

• Özel çanta
• Flaş bellek
• Büyük defter
• Kalem
• Rozet

• Magnet
• Kitap ayracı
• Tanıtım broşürü

 

B. Stand ziyaretçilerimiz için;

• Basit çanta
• Küçük defter
• Kalem
• Rozet
• Magnet
• Kitap ayracı
• Tanıtım broşürü

Söz konusu promosyonlara ilişkin 
resimler yukarıda sunulmuştur.

Yukarıdaki promosyonlara ilave 
olarak; 

Kuala Lumpur Kültür ve Turizm 
Ataşeliğimizden yaklaşık 2500 adet 
ülkemizi tanıtan renkli kitapçık ve 
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 
(ICVB)`den 1,000 adet İstanbul 
kiti (İstanbul CD`si, harita vb.) ile 
Kongreye ilişkin yaptırdıkları 500 
adet kartpostal temin edilmiştir.
Bütün bu promosyon malzemeleri, 
Kuala Lumpur`a taşınarak 
orada HKMO standında tüm 
ziyaretçilerimize dağıtılmıştır.

Kuala Lumpur Kongre Merkezinde HKMO StandıKuala Lumpur Kongre Merkezinde HKMO Standı

Kuala Lumpur’da stant ziyaretçilerine dağıtılan 
tanıtım armağanları

Kuala Lumpur’da stant ziyaretçilerine dağıtılan 
tanıtım armağanları
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Kurulduğu 1878`den bu yana ilk kez 
bir FIG Kongresi bir Asya ülkesinde 
toplanmıştır.

Kongreye 100 ülkeden yaklaşık 
2500 delege katılmıştır. Kongrede 
uluslararası ve Malezyalı 56 firma 
sergiye katılmıştır.

Kongre teması, günümüz için 
seçilebilecek en güzel yaklaşım 
olmuştur. Sadece Küresel Jeodezik 
Referans Çerçevesi, Küresel Coğrafi 
Bilgi Yönetimi ve GNSS dünyasının 
uygulamalarının koordinasyon altında 
olması örneklerinde olduğu gibi 
etkileyici yaklaşımların geliştirilmesiyle 
ilgili değil, Arazi Yönetiminde “Amaç 
için uygun” ve Sosyal Kullanım Hakki 
Alan Modeli gibi örneklerde olduğu gibi 
bir seri yaklaşım ve araç serisi ile FIG, 
birlikte çalıştığı meslek ve birliklerle, 
bilim, teknoloji, bilgi ve uygulamaları 
ile yetersiz beslenme, barınma, iklim 
değişikliği ve ekonomik ilerleme gibi 
sorunların çözümü için hazır olduğunu 
göstermiştir.

Kongre Merkezi deposunda delegelere dağıtılacak olan hediye paketlerinin dağıtım aracına yüklenmesi

Kongre Merkezi deposunda delegelere dağıtılacak olan hediye paketlerinin hazırlanması

Malezya Kongresinden İzlenimler
FIG Başkanı Teo, yaptığı açılış 
konuşmasında “Kongrenin, son 
dört yılda gerçekleştirilen ortak 
eylemlerin bir doruk noktası 
olduğunu, haritacılık mesleğinin 
gerçek bir dünya, insan merkezli, 
çözüm odaklı bir meslek olduğunu, 
daha önce hiç olmadığı kadar üretim 
düşüncesi ile bütünleşik yenilikçi ve 
yaratıcı,  kavramsallaştırma ve yapısal 
gelişim yönelimli, yeni yaklaşımlar 
ve fırsatlar oluşturan süreçleri 
birleştiren bir meslek olduğunu, FIG 
Kongrelerinin farklı kültürler, farklı 
düşünceler, uzmanlık alanları ve 
uzmanlaşmanın bir araya getirildiği, 
yenilikçi girişimler, araştırmalar ve 
sonuçlarının bütünleştirildiği bilim, 
teknoloji, bilgi ve uygulamaların 
sunulduğu küresel forumlar olduğunu 
ifade etmiştir.

Kongrede dört günlük teknik program 
süresince 170 teknik oturumda 
yaklaşık 550 bildiri sunulmuştur. 
Kongre kapsamında tüm delegelere bir 
“hoşgeldin kokteyli” verilmiştir.

Kongrenin bir parçası olarak 3 gün 
teknik cihazların ve yazılımların 
tanıtıldığı bir sergi açılmıştır. Bunlarla 
beraber teknik turlar, sosyal turlar, 
Malezya Aksam Yemeği ve Gala 
Yemeği düzenlenmiştir.

Kongrenin destekçileri Dünya 
Bankası, FAO, Birleşmiş Milletler-
ESCAP, Birleşmiş Milletler-GGIM, 
Birleşmiş Milletler-Habitat/GLTN 
olmuştur.

Kongrenin açılış konuşması Malezya 
Başbakanı Dato’Sri Mohd Najib bin 
Tun Haji Abdul Razak tarafından 
yapılmıştır.

Kongredeki ana oturumlar ve 
konuşmacılar:

Ana Oturum 1
• Malezya Uluslararası Ticaret ve 
Endüstri Bakanı, Hon. Dato’ Sri 
Mustapa Mohamed
• Gregory Scott, GGIM Danışman, 
Amerika Birleşik Devletleri; İstatistik 

ICVB, projenin önemine binaen 
bir personelini (Bayan Tuğçe 
MEMİŞOĞLU) bizimle beraber 
Kongreye görevlendirmiştir. HKMO 
standında dağıtılan promosyon 
malzemelerinin kalınan otel 
deposunda HKMO Heyeti tarafından 
hazırlanışı ile ilgili bazı resimler 
yanda görülmektedir.
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Bölümü Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal İlişkiler Dairesi
• Dr. Clarissa Agustinus, GLTN, 
Birleşmiş Milletler - Habitat, Kenya

Ana Oturum 2
• Paul Munro-Faure, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, İklim, 
Enerji ve Kullanım Hakkı Bölümü, 
Doğal Kaynak Yönetimi ve Çevre 
Başkanlığı, İtalya
• Keith C. Bell ve Klaus Deininger, 
Dünya Bankası, Doğu Asya Pasifik 
Bölümü, Sürdürülebilir Kalkınma 
Sosyal, Çevre ve Kırsal Kalkınma 
Başkanlığı (EASER), Amerika Birleşik 
Devletleri
• Prof. Chris Rizos, Başkan, 
Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG), 
Avustralya

Ana Oturum 3
• Ben Elder, IPMS Koalisyonu, İngiltere 
(Küresel Uluslararası Gayrimenkul 
Yönetimi Standartları Oluşturulması)
• Jean-Yves Pirlot Başkan, Comité 
de Liaison des Géomètres Européens 
(CLGE) - Avrupa Jeodezik Haritacılar 
İrtibat Komitesi (CLGE), Belçika
• Ahmad Fauzi Nordin, Genel Müdür, 
Malezya Harita Genel Müdürü

Ana Oturum 4 
• Dr. Vanessa Lawrence, Başkan 
Yardımcısı, Birleşmiş Milletler - GGIM, 
Ordnance Survey Uluslararası Bölümü, 
İngiltere
• Mustaha Iptes, Başkan, Uluslararası 
Hidrografya Organizasyonu, Monaco
• Mr. David Mitchell, Avustralya RMIT 
Üniversitesinden

Malezya Başbakanı Dato’ Sri Mohd 
Najib bin Tun Haji Abdul Razak 
“İstediğimiz Dünya” konulu Kongre 
açılış konuşmasında “Politikacılar ve 
hükümetler verilerin toplanması ve 
analizinde devrim niteliğinde nesnel 
temelli politikalar geliştirebilmek 
için çok şeyler yapabilirler. Böylece 
haritacılar da ihtiyaç duyulan tüm 
verilerin en önemlilerini üretebilirler. 
Bizler, mekansal veri altyapısı dahil 

olmak üzere mevcut bilgi altyapısını 
geliştirmek, güvenilir, yeniden kullanım 
için ulaşılabilir, diğer ortamlara 
kolayca entegre edilebilir mekansal 
verileri sağlayabilmek için uygulama 
politikaları geliştirmeliyiz” demişlerdir. 

“Herkes için İstediğimiz Geleceği 
Gerçekleştirmek” vizyonuna atıfta 
bulunarak Birleşmiş Milletler Küresel 
Mekansal Bilgi Yönetimi Girişiminden 
Greg Scott ve Vanessa Lawrence gibi 
önemli konuşmacılar 2012 yılından 
itibaren başlayan Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Gündemi Post-2015 
kapsamında hazırlanan ilk raporu 
sunmuşlardır. Bu vizyon mesleğimizle 
ilgili ilerleme ihtiyacı duyulan dört 
temel boyutu ortaya koymaktadır. 

• Sosyal kalkınma:  İnsanlar için 
arazi kullanım hakkı güvenliğinin 
güçlendirmesi dahil

• Çevresel sürdürülebilirlik: 
Geliştirilmiş arazi kullanım 
planlaması ve gıda güvenliği dahil

• Ekonomik kalkınma: Arazi ve doğal 
kaynaklara erişimin temin edilmesi 
de dahil 

• Barış ve Güvenlik: Diğerlerinin 
arasında bunun anlamı arazi 
konusunda bir catışma olmadığı 
anlamındadır.

FIG ve Dünya Bankası ile Arazi 
Yönetimi “Amaç İçin Uygun” kitapçığını 
yayımlamıştır. Bu yaklaşım güncelleme 
için doğrulukla ilgili amaç ve fırsatlar, 
genel sınırlar, havadan görüntülerinin 
kullanımı, amacı gibi önemli ilkelere 
dayanmaktadır. Dünya Bankasından 
Keith Bell, 2015 sonrası kalkınma 

gündeminin zorluklar bağlamında da 
“Amaç-İçin-Uygun” yaklaşımına Dünya 
Bankası desteğini vurgulamıştır.
“Amaç-İçin-Uygun” yaklaşımı BM-
Habitat / GLTN gelen Dr. Clarissa 
Augustinus tarafından da takdirle 
karşılanmıştır. Kendi ifadeleriyle 
liderlik sadece veri üretiminde olmayıp 
konunun yönetsel çerçevesine çok daha 
fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dr. Augustinus STDM`nin açık kaynak 
yazılımları ile geliştirilmesinden 
mutluluk duyduğunu lansmanı ile 
çok mutlu olduğunu ifade etmişler. 
Ayrıca Jeodezi Uluslararası Birliğinden 
Chris Rizos`un sunumlarında da 
sinir verilerinin oluşuturulması ve 
güncellenmesi, geleceğe yönelik 
yükseltilmesi ve geo-referanslaması 
yönleriyle “Amaç İçin Uygun” 
yaklaşımının kendileri için de oldukça 
uygun olduğu ifade edilmiştir.

Ahmad Fauzi Bin Nordin, Malezya 
örneği üzerinden uluslararası bağlamda 
ulusal kalkınma ve kriz yönetimi ile 
mekansal bilginin ilişkisi üzerine çok 
değerli açıklamalarda bulunmuştur. 
Deniz ortamında mekansal veri ve  
iyi bir bağlantı ilişkisi Uluslararası 
Hidrografi Örgütü Başkanı Mustafa 
Iptes tarafından gündeme getirildi. 
Lisanslı Haritacılar Kraliyet 
Enstitüsünden Ben Elder Uluslararası 
Gayrimenkul Ölçümler Koalisyonu 
içindeki etkisini ve gelişmeleri açıkladı. 
Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi 
Bakanı Dato Sri Mustapa Mohamed 
ve Avustralya RMIT Üniversitesinden 

FIG2018 Adaylığımız İçin ICVB Temsilcisi Tuğçe 
MEMİŞOĞLU tarafından Genel Kurul’da yapılan 
İstanbul tanıtım konuşması

Malezya Başbakanı açılış konuşmasını yaparken
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David Mitchel, sürdürülebilir bir 
gelecekte çevresel ve ekonomik yönleri 
ele aldılar.

Yeni FIG yayını: “Kadastro 2014 ve 
ötesi ‘ basılmıştır. Yayının önsözünde 
FIG Başkanı CheeHai Teo Kadastro 
2014 yazarları olan İsviçreden Jürg 
Kaufmann ve Daniel Steudler`i  
tebrik etmiştir. Mesleğinin gelişimine 
katkılarından dolayı Kongrede konuyla 
ilgili 2 özel oturum yapılmıştır. 

FIG XXV. Genel Kurulu iki oturum 
halinde yapıldı. olup, ilk oturum 
16 Haziran 2014 günü 09.00–17:00 
saatleri arasında, ikincisi ise 21 
Haziran 2014 günü Kuala Lumpur 
Kongre Merkezi’nde (KLCC: Kuala 
Lumpur Congress Center) ülke 
delegelerinin, FIG Konseyi Üyelerinin 
ve gözlemcilerin katılımı ile yapılmıştır. 
16 Haziran tarihindeki oturum 
Malezya Ulusal Marşı’nın okunması 
ile başlamış ve takiben FIG Başkanı 
CheeHai Teo’nun açılış konuşması 
ile devam etmiştir. Toplantının 
açılmasıyla birlikte başkan yardımcısı 
Prof. Dr. Rudolf STAIGER tarafından 
delege katılım yoklaması yapılmıştır. 
Yoklamanın tamamlanmasını takiben 
gündem maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. Bu oturumda, 21 Haziran 
2014 günü yapılacak olan 2014-
2018 dönemi FIG Başkanlığı, 2 FIG 
başkan yardımcılığı, 2017 çalışma 
haftasına ev sahipliği yapacak ülkenin 
belirlenmesi, 2018 yılı FIG genel 
kurulu ve kongresine ev sahipliği 

yapacak ülkenin belirlenmesi amacıyla 
adayların ve aday ülkelerin tanıtım 
konuşmaları yapılmıştır. HKMO 
Heyetince zamanında yapılmış olan 
etkili ve yoğun kulis faaliyetleri sonucu 
FIG2018 ev sahipliği için tek aday 
kalabilme başarısını göstermiş olan 
Türkiye adına HKMO heyeti tarafından 
gerçekleştirilmiş olan sunum, tahsis 
edilmiş olan toplam 10 dakika sürede, 
3 kısım halinde icra edilmiştir. İlk 
bölümde ICVB temsilcisi Tuğçe 
MEMİŞOĞLU tarafından İstanbul 
şehrinin profesyonel tanıtımı yapılmış, 
ikinci bölümde Dr. Orhan ERCAN 
tarafından HKMO hakkında bilgiler 
verilerek FIG2018 ev sahipliğine 
neden aday olduğumuz anlatılmış ve 
üçüncü bölümde ise ICVB tarafından 
hazırlanmış olan İstanbul filmi 
delegelere izlettirilmiştir.

Kısacası, HKMO sunumu ve film 
büyük beğeni kazanmış ve yoğun alkış 
almıştır. Söz konusu sunumlara ve genel 
kurul salonuna ilişkin resimler aşağıda 
paylaşılmıştır.

XXV. FIG Kongresinin resmi açılışı 

ise 17 Haziran 2014 günü 14:30-16:00 
saatleri arasında KLCC Genel Kurul 
Salonunda, Malezya Başbakanı Sayın 
Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 17 Haziran 2014 günü bir 
başka otelde (Implana KLCC Hotel) 
2’nci Genç Haritacılar Konferansı 
da yapılmış olup, bununla ilgili tüm 
toplantılara HKMO adına Bayan Yaren 
Başak Çelik katılmıştır.

Diğer taraftan, resmi açılışla birlikte 
17-19 Haziran 2014 tarihleri arasında 
ülke ve firma stantlarının olduğu 
sergi bölümü de ziyaretçi ve delegeler 
tarafından gezilmeye başlamıştır. 
Gerek görselliğindeki profesyonellik ve 
gerekse dağıtılmış olan promosyonlar 
bakımından Türkiye HKMO standı en 
yoğun ilgi gören stant olma başarısını 
yakalamıştır. HKMO heyetinin üyesi 
olsun olmasın Kongreye katılmış olan 
tüm Türk meslektaşlarımızın da katkı 
ve destekleriyle standımız mükemmel 
bir ilgi odağı haline gelmiştir. 
Kongrenin ve serginin bittiği son güne 
kadar standımızın ziyaretçileri eksik 
olmamıştır.

Örnek olarak, FIG eski başkanı 
Sayın Prof. Stig Enemak, FIG mevcut 
başkanı Sayın CheeHai Teo, FIG 
2015-2018 dönemi için başkan 
seçilen Sayın Chryssy POTSIOU, 
Suudi Arabistan Bakan Yardımcısı, 
akademisyenler, Uluslararası 
Hidrografya Organizasyonu Direktörü 
Sayın Mustafa İPTES verilebilir. HKMO 
standının bu ziyaretçilerine ilişkin bazı 
resimler aşağıda paylaşılmıştır.

FIG2018 Adaylığımız için Kongre Direktörü 
Dr. Orhan ERCAN tarafından Genel Kurul’ da 
yapılan tanıtım konuşması

FIG2014 Genel Kurulu toplantısından görünüm

Malezya Başbakanı sergi alanını gezerken

FIG2014 Genel Kurulu toplantısından görünüm
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Kate Fairlie, (FIG GH-N Başkanı), Eva-Maria 
Unger (FIG GH-N Bir Sonraki Donem Başkanı) ve 
Zurairah (GH Malezya) konuşmalarını yaparken

FIG Merkez Ofisi Müdür Bayan Lousie Friis 
Hensen’ nin HKMO standını ziyareti

Uluslararası Hidrografya Organizasyonu Direktörü Sayın Mustafa İPTES’in HKMO standını ziyareti

FIG Eski Başkanlarından Sayın Prof. Stig 
Enemak’in HKMO standını ziyareti

FIG Yeni (2015-2018) Başkanı Sayın Chryssy 
POTSIOU’nun HKMO standını ziyareti 

HKMO standının ilgi odağı olmasını 
sağlayan önemli bir diğer husus ise, 
FIG2018 Genel Kurulu ve Kongresinin 
İstanbul’da olması durumunda 3 
delegeye verilecek promosyonun 
standımızda yazılı ve sözlü olarak 
ilanıdır. Bu ilana göre, 1 katılımcıya 
THY’den ücretsiz İstanbul’a gidiş-
dönüş uçak bileti, 1 katılımcıya Kongre 
boyunca ücretsiz konaklama ve bir 
katılımcıya da ücretsiz kayıt hakkı 
taahhüt edilmiş ve çekilişin seçimlerin 
resmi sonuçlarının 21 Haziran 2014 
günü açıklanmasını takiben FIG 
Başkanı tarafından gerçekleştirileceği 
ilan edilmiştir. Promosyon çekiliş 
duyurusunun HKMO standında yazılı 
hali aşağıda görülmektedir.

17 – 20 Haziran 2014 tarihleri 
arasında yukarıda anlatılan faaliyetler 
olurken, bir taraftan da teknik 
oturumlar icra edilmiştir. Söz konusu 
teknik oturumlarda Türkiye’deki 
üniversite ve kurumlardan da çok 
sayıda katılımcı tarafından bildiriler 
sunulmuştur. FIG XXV. Kongresine 

Türkiye’den HKMO heyeti dahil 60’a 
yakın katılım olmuştur. Kongreye 
katılan tüm delegelerin listesi EK-5 
olarak sunulmuştur.

2nci FIG Genç Haritacılar Konferansı, 
25nci FIG Kongresi kapsamında, 
Kuala Lumpur’da KLCC Hotel’de 
gerçekleştirilmiştir. Konferans FIG 
Genç Haritacılar Topluluğu ve 
Genç Haritacı-Malezya tarafından 
organize edilmiştir. Bu toplantıya 
HKMO Genç Haritacılarını temsilen  
Bayan Yaren Başak Çelik katılmıştır. 
Bu toplantılarda görüşülen 
konular ve alınan kararlar özetle 
aşağıdaki gibidir. Genç Haritacılar 
toplantısına Cezayir, Avusturalya, 

Avusturya, Brunei, Kamboçya, 
Kanada, Çin, Hırvatistan, Mısır, 
Fiji, Finlandiya, Almanya, Gana, 
Hong Kong, Endonezya, Hindistan, 
Jamaika, Japonya, Kenya, Malezya, 
Mikronezya, Moğolistan, Fas, Nepal, 
Hollanda, Nijerya, Filipinler, Rusya, 
Ruanda, Samoa, Suudi Arabistan, 
Sırbistan, Singapur, Slovenya, Güney 
Afrika, Güney Kore, İsveç, İsviçre, 
Tanzanya, Tayvan, Türkiye, İngiltere, 
Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, 
Özbekistan, Zimbabve`den 200 
delege katılmıştır.

Genç Haritacılar bütün FIG 
Komisyonları, Çalışma Grupları, ve 
Ağlar/Topluluklar ile bağlantılıdır.
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Oturumdan görüntüler

1nci GÜN – 17 Haziran 2014

İlk gün “Hoşgeldiniz ve 2014 FIG Vakfı 
Genç Haritacıların Takdimi” oturumu 
ile başlamıştır.

Sonrasında, John Hohol 2014 FIG Vakfı 
Bursları ödül kazananları tanıtmış ve 
sertifikaları takdim etmiştir.

Genç Haritacı Genel Kurul Oturumu 1:
“% 99’unu Araştırmak: İhtiyacı 
Karşılamak” temalı oturumu Kate 
Fairlie yönetti. Bu oturum, dünyadaki 
refah eşitsizliğini vurgulayan “Occupy 
Movement”ın mantığını haritacı/
araştırma mesleklerine iletmiştir. 
“Kimler için ölçüyoruz/araştırıyoruz? 
Hangi ihtiyaçlara gönderme yapıyoruz? 
Ne tür teknoloji ve bilgi birikimleri bu 
ihtiyaçları karşılamada kullanılabilir?” 
soruları temel meselelere yön vermiştir.

SDI’dan (Slum/Shack Dwellers 
International) Jack Makau SDI 
hakkında kısa bilgiler vermiş ve SDI’ın 
FIG Genç Haritacı ile birlikte çalışma 
isteğini dile getirmiştir.

Open Source Geospatial Foundation 
eski başkanı Arnulf Christl, verinin 
formatına odaklanmak yerine verinin 
önemine vurgu yapmıştır.

FIG Başkan Yardımcısı Chrissy 
Potsiou Yunanistan’da devam eden 
mevcut kadastro projeleri ve işleri 
hakkında bilgi vermiştir. Bu projelerde, 
şeffaflığı artırmak için, sosyal medya 
ve kalabalık kaynak teknolojisinin 
kullanıldığı ifade edilmiştir.

FIG Afrika Görev Gücü Başkanı Diane 
Dumashie, Genç Haritacı’ya toplum 
önderliğinin yapılması konusunda 
telkinde bulunmuştur.

Genç Haritacı Genel Kurul Oturumu 2:
Bu oturumu Paula Dijkstra (Hollanda) 
yönetmiştir. Bu oturumda FIG’nin 
en güncel yayını “Fit-for-Purpose 
Land Administartion” tartışılmıştır. 
Arazi yönetiminin oluşturulması 
ve sürdürülebilmesi için Top-End 
teknolojik çözümler yerine Fit-for-
Purpose yaklaşımının kullanımı ele 
alınmıştır.

Robin McLaren (KnowEdge), esneklik, 
ekonomik olarak karşılanabilirlik ve 
güvenilirlik içeren arazi yönetim verisi 
yaklaşımı hakkında konuşma yapmıştır. 
Bu uğraşın daha da büyüyebilmesi 
için politikacıların, karar vericilerin ve 
önemli rol oynayan profesyonellerin 
bilgi birikimi paylaşımlarının önemine 
dikkat çekmiştir.

Chris Rizos (Uluslar arası Jeodezi 
Birliği Başkanı), arazi kullanımının 
tanımlanmasına yönelik olarak 
ekonomik olarak karşılanabilir ve 
sürdürülebilir sistemlerinin ihtiyaç 
duyulduğuna vurgu yapmıştır. İyi 
bir koordinasyon iyi koordinatlarla 
başladığından dolayı kullanılan 
verilerin doğruluğundan taviz 
verilmemesi gerekliligini ifade etmiştir.

Brent Jones (ESRI), arazi yönetiminde 
kullanılan verilerin özelliklerinden 
(güvenli, güvenilir, idame ettirilebilir, 
güncellenebilir) bahsetmiştir.

Kevin Daugherty (Trimble), arazi 
yönetim işinde çalışan profesyonellerin 
ana faktör olarak teknolojiye bakmaları 
gereğini vurgulamıştır.

Ayrıca, Genç Haritacının etkinliğinde 
Trimble Navigation sponsorluğunda, 
bir Trimble Fotoğraf Yarışması 
düzenlenmiştir.

Genç Haritacının, öğleden sonra Kuala 
Lumpur Kongre Merkezinde, Malezya 
Başbakanı Dato’ Sri Haji Mohammad 
Najib bin Tun Haji Abdul Razak 
teşrifiyle başlayan etkinliğinin Açılış 
Seremonisine katılmıştır.

2nci Genç Haritacı’nın 1nci 
Günü, Impiana KLCC Hotel’in 
Cedar@15 Rooftop Restoranında 
tamamlanmıştır.

2nci GÜN – 18 Haziran 2014

İkinci gün paralel çalıştaylar şeklinde 
yapılmıştır. Her bir çalıştay FIG 
Komisyonları ile bağlantılı şekilde 
tasarlanmış ve ilgili komisyon 
yönetimi tarafından desteklenmiştir.

Oturum 1A: Felaket Sonrası 
Kurtarma için Ölçme/Araştırma

Konuşmacılar Kazuaki Fujii (Japan) 
ve Ir Mohammed Adnan Mohd Nor 
(Malezya) idi. Her iki konuşmacı da 
bir felakette yardım ulaşmadan önce 
hayatta kalabilmenin önemine vurgu 
yapmışlardır. Bir felaket sonrasında 
genellikle organize değildir. Bu 
durumda haritacılar/araştırmacılar 
iyi organize olmalıdırlar ki bir avantaj 
sağlanabilsin. Bunlar kurtarma işçisi, 
yardım görevlisi, proje yöneticisi, 
rehabilitasyon işçisi olarak görev 
alabilirler.

Oturum 1B: Lazer Tarama

Dr. Ivo Milev (Bulgaristan), 
lazer tarama teknolojisi ve inşaat 
mühendisliği, jeodezi ve hava 
fotoğrafları alanlarındaki uygulamaları 
hakkında özet bilgiler vermiştir. 

Oturumun sonunda, lazer tarayıcı 
ile veri elde etme ve işleme 
demonstrasyonu yapılmıştır.

Oturum 2A: Mobil Uygulama 
Pazarını Araştırmak

Paul Giessen (Hollanda) ve Lau 
Wee Lik (Malezya) mobil ölçmenin 
kullanımı, zorlukları ve geleceği 
hakkında konuştular. Kullanım 
kolaylığı, düşük maliyet, ücretsiz 
açık kaynak, doğruluk ve hassasiyet 
gelecekteki kullanımların önündeki 
problemler olarak sıralanmıştır.
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Oturum 2B: Genç Haritacılar Ağı 
Kurma

Donmarl Camua (Filipinler): 
Konuşmacı ülkesindeki genç haritacılar 
ile daha yaşlılar arasındaki boşluğun 
doldurulması hakkında bir konuşma 
yapmıştır.

Yusuf Aro-Lambo (Nijerya): Nijerya 
2,500 den fazla Genç Haritacı üyesine 
sahiptir. Bölge koordinatörleri 6 
jeopolitik bölgeye atanmış durumdalar. 
Bunlara ek olarak bir de merkez 
koordinatörü bulunmakta. Bunların 
görevi merkezden bölgelere be 
bölgelerden merkeze bilgi akışını 
sağlamaktır.

Jonathan Gustafson (ABD): ABD 
içinde bir Genç Haritacı bölümü 
kurarken bugüne kadar karşılaşılan 
zorluklar hakkında bir konuşma yaptı.

Sunumun sonunda, bir Genç Haritacı 
kurmak için geri bildirimleri almak 
üzere bir serbest tartışma düzenlendi.

Oturum 3A: Genç Haritacılar ve 
Ölçmenin Tanımı? Bundan sonrası 
için bir eylem Planının oluşturulması

Bu oturum, FIG komisyon 1’e 
raporlama yapma ve Genç Haritacı’nın 
mesleğin gelecekteki pozisyonu 
hakkında düşünmesini istemek 
amacıyla bir platform olarak organize 
edildi. Oturum Tom Champion 
(Avusturalya) tarafından yönetilmiştir.

Çalıştay sırasındaki yapılan 
tartışmaların sonuçları:

1. Teknolojiye değil sonuç ürüne 
odaklanın. Teknoloji zaman içinde 
değişen bir araçtır. Teknolojinin 
kölesi olmayın.

2. Mesleğin gelecekteki liderleri 
olacaklarından dolayı tanımlama 
süreçlerine Genç Haritacı’dan daha 
fazla katılım gereklidir. Çevresel, 
sosyal ve etik konularda daha 
açıktırlar.

3. Yönetmeliği, yargısal tarafı olduğu 
için, tanımların içine dahil etmek 
zordur. Ancak, kamu ve toplum 
yararını koruyan bir araç olarak 
kabul edilmelidir. 

4. Devam eden eğitimin ve mesleki 
gelişmelerin yerel yargının 
çeşitli ihtiyaç ve gereksinimlerini 
karşılaması gerekir. Mesleki kültür 
gelişiminin genç haritacılar arasında 
olması kritik öneme sahiptir.

5. Kadınlar ve bazı kültürel gruplar 
gibi temsil edilmemiş gruplar 
belkide mesleğin ne olduğuna ve 
neler sunduğuna ilişkin daha fazla 
farkındalığa ihtiyaç duymaktadır.
İlham ve yerel dil anahtar olabilir.

Oturum 3B: “Amaca Yönelik Çözüm 
/ Fit-for-Purpose” uygulayan Genç 
Haritacılar

Christiaan Lemmen (Hollanda), 
oturumun konuşmacısıydı ve 
sunumuna çeşitli ülkelerden () ve 
“Fit-for-Purpose” uygulamalarındaki 
çeşitli aşamalardan resimler 
göstererek başladı. Konuşmasını 
aşağıdaki gerçekler üzerinde artan 
farkındalıklarla devam etti:

1. Arazi artmıyor ama beslenmesi 
gereken insan sayısı artıyor, ve 
yiyecek üretmek arazi gerektirir.

2. Kaçak yapılaşmanın genişlemesi, ve
3. Arazinin %70’i belgelenmemiştir.

Bunlar “Fit-for-Purpose” arazi 
yönetim konseptinin arkasındaki 
sebeplerdir. 

3ncü GÜN – 19 Haziran 2014

2nci Genç Haritacı’nın üçüncü günü 
paralel çalıştaylar şeklinde devam 
etmekle birlikte Öğleden sonraki 
kapanış öncesi genel kurul toplantısı 
da yapılmıştır.

Oturum 4A: Ölçme/Haritacılık 
Eğitimi – Günümüzün ve Geleceğin 
İhtiyaçlarını Karşılayabiliyor muyuz?

Bu çalıştayın amacı ölçme/
haritacılık mesleğinin gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılayacak yeni eğitim 
paradigmalarını tartışmak için Genç 
Haritacı’nın harekete geçirilmesiydi. 
Genç Haritacı’dan bu çalıştaydan 
bir açıklama ve eylem planı taslağı 
hazırlaması arzu edilmiştir. Bu 
çalıştaydaki konuşmacılar Liza 
Groenedijk (Hollanda), Joe Paiva 
(ABD), Genç Haritacı Emily Tidey 
(Yeni Zelanda) ve Odil Akbarov 
(Özbekistan) idi.

Çalıştayın ana tartışma konuları 
şunlardı:

1. Ölçme/Haritacılık öğrencilerinin 
eğitimi

2. Başarılı genç akademisyenlerin 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi

3. Sürekli mesleki gelişime erişimin 
sağlanması

Çalıştayda alınan eylem kararları ve 
fikirler şunlardır:

1. Liselerden başlayarak ölçme/
haritacılığın farkındalığının 
artırılması

2. Her ülkede farklılaşan yerel 
ihtiyaçların tanımlanması

3. Mevcut Teknolojik gelişmeler
4. Mezunlar – mezun olduktan sonra 

da katılımın devam etmesi
5. Akademi – Girişimci bağlantıları 

ve profesyonellerden birçok 
yollarla (misafir okutman, fon, staj, 
danışmanlık, mentorluk) destek 
alınması

6. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
üniversitelerde teknolojileri mümkün 
kılma

7. Açık kaynak yazılımların kullanımını 
ve desteklenmesini artırma

8. Ögretim görevlileri ve öğrenciler için 
uluslar arası değişim programlarını 
desteklemeye yönelik olarak 
akademik ortaklıkların faaliyete 
geçirilmesi

9. GENÇ HARİTACI’nın potansiyelini 
ortaya çıkarma ve finansman sağlama 
ve burs verme yollarıyla eğitim ve 



2626

Harita Bülteni Ocak 2015

sürekli mesleki gelişimin (CPD) 
desteklenmesi

10. Her ülkedeki sürekli mesleki 
gelişim (CPD) programlarının analiz 
edilmesi ve sonrasında geliştirilmesi

11. FIG Komisyon 2 liderliğinde, 
sürekli mesleki gelişim (CPD) ve 
eğitim için web seminer ve online 
faaliyetler

Oturum 4B: Kaçak yerleşimleri 
Değerlendirebilir miyiz?

Kate Fairlie (Avusturalya), FIG 
Komisyonu (Değerleme ve 
Gayrımenkul Yönetimi) hakkında bir 
giriş yaparak çalıştayı açtı. FIG Başkan 
yardımcısı Pengfei Cheng katılımcılara 
kısa bir konuşma yapmıştır.

Daha sonra Chandan Das (Nepal) 
liderliğinde bir grup tartışması yapıldı. 
Katılımcılar 3 gruba ayrıldı ve her 
grup bir soru üzerinde tartışmıştır. Bu 
sorular şunlardı:

1. Ülkenizde kaçak yerleşim nasıl 
belirlenir?
2. Kaçak yerleşimler konusunda 
GENC HARİTACI nasıl bir yardımda 
bulunabilir?
3. Kaçak yerleşimlerin 
nasıl  eğerlendirilebileceğini 
düşünüyorsunuz?

Oturum 5A: Dünya Hidrografi Günü 
ve Mavi Ekonomi

Bu çalıştay, “Kariyer olarak Hidrografi” 
video gösterisi ile başladı. Sonrasında, 
Tuğamiral Mustafa Iptes (Yönetici, 
IHO) hidrografideki tecrübelerini 
paylaşmıştır.

Gordan Johnston (IBSC’nin FIG 
Temsilcisi), mavi ekonomi hakkında 
konuştu. Bu alandaki yatırımların geri 
dönüşleri hakkında bilgiler vermiştir. 
Bu oturum sırasında, konuşmacı 
ayrıca IHO’nun 8 üye devletinin 
olduğunu belirterek henüz üye 
olmayan devletlerin de üye olmalarını 
beklediklerini kaydetmiştir. 

Oturum 5B: Ulusal Birlik Oturumu

Bu oturum, ulusal birlikler ve Genç 
Haritacı Başkanlarının birlikte ulusal 
ölçme/haritacılık birliklerinin ve 
mesleğin gelecekte nasıl sürdürülebilir 
bir şekilde büyüyebileceği konusunda 
düşünmeleri için bir platform 
oluşturulmuştur.

Bu oturum renkli tartışmalara sahne 
oldu. Genel olarak farklı ülke ve 
bölgelerdeki problemler ve muhtemel 
çözümler üzerine odaklanıldı. Bütün 
birlik temsilcileri Genç Haritacı’yı 
cesaretlendirdiler ve desteklediler.   

Genç Haritacı Genel Kurul Oturumu 3:
3üncü Genel Kurul Oturumu, “Ölçme/
Haritacılık ve Küresel Gündem: Genç 
Haritacıların Rolü” teması ile toplandı. 
Zurairah (Malezya) tarafından 
yönetilen oturumda Greg Scott (UN-
GGIM), Danilo Antonio (UN-Habitat 
GLTN), Paul Munro-Faure (FAO) ve 
Keith Bell (Dünya Bankası) konuşmacı 
olarak katıldılar. Oturum, Genç 
Haritacı’yı faaliyetlerini küresel ölçekte 
düşünmeye teşvik etmiştir.

Kapanış: Genç Haritacılar Açık 
Mikrofon ve Kapalı Tweet

Oturum, 3 günlük konferansın hızlı bir 
şekilde gözden geçirilmesiyle başladı. 
Eva-Maria (Sonraki FIG Genc Haritacı 
Başkanı) ve Zurairah (Malezya) 
kapanış açıklamalarını ve teşekkür 
konuşmalarını yapmışlardır.

Sonuç olarak, 2nci Genç Haritacı 
gerçekten büyük bir başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Genç Haritacı ile 
ilgili olarak, mevcut ve ülkelere özgü 
zorluk ve olanakların karşılıklı olarak 
paylaşıldığı, tartışıldığı bir imkan 
yaratılmış oldu.

21 Haziran 2014 günü seçimler 
tamamlandıktan sonra FIG Başkanlar 
Kurulu toplanmıştır. Söz konusu 
toplantıya HKMO’yu temsilen Başkan 
Sayın Ertuğrul CANDAŞ ile FIG 
Ulusal Delegesi Dr.Orhan ERCAN 
katılmışlardır. Toplantıda, Oda 
Başkanımız Sayın Ertuğrul CANDAŞ 
tarafından da bir teşekkür konuşması 
yapılmıştır. Başkanlar toplantısına ait 
bazı resimler aşağıda görülmektedir.

IHO Direktörü Mustafa İPTES`in sunumu

 FIG2014 Kongresi Başkanlar toplantısı

FIG2014 Kongresi Başkanlar toplantısı
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HKMO heyetinin seçim sonuçlarının açıklanması 
sonrası toplu fotoğrafı

HKMO Başkanı Ertuğrul CANDAŞ’ın teşekkür 
konuşması

FIG2018 promosyon çekilişi Konusunda Doç.Dr. 
Muzaffer KAHVECİ tarafından Genel Kurul’da 
bilgi verilmesi

Kongre’nin 21 Haziran 2014 günü 
gerçekleştirilen ikinci oturumunda ise 
2014-2018 dönemi FIG Başkanlığı, 2 
FIG başkan yardımcılığı, 2017 çalışma 
haftasına ev sahipliği yapacak ülkenin 
belirlenmesi, 2018 yılı FIG genel 
kurulu ve kongresine ev sahipliği 
yapacak ülkenin belirlenmesi amacıyla 
seçimler icra edilmiştir. Ancak, 
seçimlerden önce, ilk kez bu Kongrede 
uygulanan bir yol izlenmiştir. Çalışma 
haftaları ve Kongrelere ev sahibi aday 
ülkelerin Aralık 2013 ayı içerisinde 
FIG Yönetimine sunmuş olduğu teklif 
dokümanının (FIG2018 Congress 
Bid Document) yeterliliği konusunda 
her bir aday ülkeye verilmiş olan 
puanlar FIG yönetimi tarafından ilan 
edilmiştir. Bu puanlamada, HKMO 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
tarafından, 2010 yılı deneyimlerinden 
de yararlanılarak, 10 gün gibi çok kısa 
bir sürede hazırlanarak gönderilmiş 
olmasına karşın en yüksek puanın 82 ve 
“beklentilerin üzerinde” açıklamasıyla 
HKMO’ya verildiği büyük bir 
mutlulukla öğrenilmiştir.

2017 yılı Çalışma haftasına aday 
olan ülkelerden Nepal 49 puan 
(beklentilerin altında), Vietnam 
62 puan ve Finlandiya ise 70 puan 
almışlardır. FIG Konseyi tarafından 
ilk kez uygulanan (ve bundan 
sonra uygulamaya devam edilecek 
olan) bu yöntemin oy kullanacak 
delegeler üzerinde önemli bir etki 
yarattığı gözlemlenmiştir. Örneğin, 
16 Haziran 2014 günü yapılmış 
olan Vietnam sunumu delegeler 

tarafından çok beğenilmiş olmasına 
karşın hazırladıkları dokümana 
FIG Konseyince düşük puan 
verilmesi Finlandiya’ya karşı seçimi 
kaybetmelerinde önemli bir etken 
olduğu değerlendirilmektedir.

Bu seçimlerde, 2014-2018 dönemi 
FIG başkanlığı için yapılan seçimde 
kullanılan toplam 73 oyun 59’unu alan 
Yunanistan Delegesi Sayın Chryssy 
POTSIOU başkan olarak seçilmiş, 
mevcut başkan yardımcılarından 
Prof. Dr. Rudolf STAIGER’in görev 
süresi 2 yıl uzatılmış ve İngiltere’den 
Dr. Dumashie DIANE ise yeni başkan 
yardımcısı olarak seçilmiştir.

2017 yılı çalışma haftası ev sahipliği 
için 3 aday ülke (Nepal, Finlandiya ve 

21 Haziran 2014 günü yapılan genel 
kurul ikinci toplantısında FIG2018 ev 
sahipliğini Türkiye adına HKMO’nun 
kazandığının açıklanmasının hemen 
ardından HKMO Başkanı Ertuğrul 
CANDAŞ, Genel Sekreter Levent 
ÖZMÜŞ ve Yürütme Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Muzaffer KAHVECİ, taahhüt 
edilmiş olan promosyon çekilişlerinin 
yapılması için FIG Konseyince sahneye 
davet edilmiştir.

Genel Kurulda, Doç. Dr. Muzaffer 
KAHVECİ tarafından promosyonlar 
hakkında tekrar bilgi verilmiş ve 3 asil 
talihlinin isminin belirlenmesi için 
çekilişi yapmak üzere FIG Başkanı 
Sayın CheeHai Teo sahneye davet 
edilmiştir. Söz konusu promosyonları 
kazanan üç talihli ismi ve kurumları 
aşağıdaki gibidir:

1. Ismady Bin Wahap - Sarawak
2. Wang Chien Te
3. Tan Beng Lay - Malaysia

Asil kazanan talihlilerden bir veya 
bir kaçında sorun çıkması ihtimaline 
karşı 3 yedek talihli ismi de belirlenmiş 
olup, bunun çekilişi ise FIG Başkan 
Yardımcılarından Prof. Dr. Rudolf 
STAIGER tarafından yapılmış olup, 
yedek talihli isimleri aşağıdaki gibidir:

1. Muhammad Hifney Haji Abd
    Rahman - Negara Brunei
    Darussalam
2. Peter Kong - Malaysia
3. Amran Bin Abu Rashid - Malaysia

Söz konusu çekilişlere ilişkin bazı 
resimler aşağıda görülmektedir.

Vietnam) arasından yapılan seçimde 
Finlandiya oyların büyük çoğunluğunu 
alarak kazanmıştır. 

FIG 2018 Genel Kurul ve Kongresi 
ev sahipliği için yapılan oylamada ise 
Türkiye kullanılan toplam 73 oyun 
72’sini alarak önemli bir zafere imza 
atmıştır. 

Seçim sonuçlarının resmi olarak 
açıklanmasını takiben HKMO adına 
Kongre Direktörü Dr. Orhan ERCAN 
ve Oda Başkanı Sayın Ertuğrul 
CANDAŞ tarafından genel kurula 
hitaben birer teşekkür konuşması 
yapılmıştır. Söz konusu konuşmalar 
EK-6’da verilmiştir. Teşekkür 
konuşmalarına ilişkin resimler 
yukarıda görülmektedir.
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Böylece, HKMO olarak resmi FIG 
üyeliği tarihimiz olan 1969 yılından 
bu yana en önemli FIG faaliyetine 
ev sahipliği yapma fırsatı; HKMO 
Yönetim Kurulu Üyeleri, HKMO 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Üyeleri ve FIG2014 Kongre Hazırlıkları  
Yürütme Kurulu Üyelerinin yoğun 
ve özverili çalışmaları, Dışişleri 
Bakanlığı, ICVB, THY gibi bakanlık, 
kurum ve kuruluşların verdiği maddi 
ve manevi desteklerle başarılı bir 
şekilde ülkemize kazandırılmıştır. 
HKMO’nun bu başarısı birçok basın 
ve yayın organında da yer almış olup, 
bunlardan bazı örnekler EK-7’de 
verilmiştir.

FIG Başkan Yardımıcısı Prof.Dr.Rudolf STAIGER, HKMO Başkanı Ertuğrul CANDAŞ ve HKMO Genel 
Sekreteri Levent ÖZMÜŞ promosyon çekilişi yaparken

FIG2018 Genel Kurul ve Kongresinin 
İstanbul’da HKMO ev sahipliğinde 
yapılması için Kuala Lumpur 
(Malezya)’da girilen seçimin 
kazanılması aslında uzun ve 
zahmetli bir sürecin başlangıcını 
oluşturmaktadır.

Bu süreç iki aşamalı düşünülecek 
olursa, ilk aşama 4 yıl sürecek olan 
hazırlık ve diğer FIG etkinliklerine ve 
komisyonlarına etkin katılım sağlama 
süreci, ikinci aşama ise nihai hedef 
olan FIG2018 XXVI. Genel Kurul 
ve Kongresinin İstanbul’da başarıyla 
gerçekleştirilmesi sürecidir.

Dolayısıyla, 2018 yılına kadar 
HKMO Yönetim Kurulu ve onun 
görevlendirmiş olduğu ve kısa süre 
içinde görevlendireceği üyelerimizle 
yoğun ve özverili bir süreç başlamış 
olacaktır.

Bu bağlamda 2018 yılına kadar 
yapılması gereken önemli faaliyetler 
aşağıda sıralanmıştır:

a. FIG Merkez Ofisi Yöneticilerinin 
HKMO teklif dokümanında 
Kongrenin gerçekleştirileceği 

Kongre Merkezinin belirlenmesi için 
Eylül 2014 ayı sonunda İstanbul’a 
yapacakları ziyarete katılım 
sağlanması,

b. Eylül 2014 ayı sonunda FIG 
Merkez Ofisi yöneticileri ile 
yapılacak toplantıda Kongrenin 
düzenlenmesine ilişkin konular 
netleştikten sonra, bu faaliyetleri 
yürütecek uluslararası ve yerel 
organizasyon komiteleri ile danışma 
kurulunun oluşturulması, 

c. FIG2018 XXVI. Genel Kurul ve 
Kongresinin düzenlenmesi için 
gerekli bazı faaliyetlerin (örn. 
Sergi alanı ve stant yerlerinin 
ve firmaların belirlenmesi, 
Kongre merkezinin hazırlanması, 
konaklama, sosyal faaliyetler ve 
ulaşım hususlarının düzenlenmesi, 
vb.) yaptırılması için ICVB 
listesinde kayıtlı bir turizm firması 
ile anlaşma yapılması ve Kongre 
Direktörlüğünün koordine ve 
kontrolünde gerekli çalışmaların 
başlatılmasının sağlanması,

d. Sofya (2015), Yeni Zelanda (2016) 
ve Helsinki (2017) yıllarında 
gerçekleştirilecek olan FIG 
çalışma haftalarına etkin katılımın 
sağlanması, HKMO standı açılması 

FIG2018 İstanbul Genel Kurul ve Kongresi için Önümüzdeki Süreçte 
Yapılması Gereken Faaliyetler 

ve FIG komisyonlarına HKMO 
temsilcisi olarak bildirilmiş olan 
üyelerimiz tarafından komisyon 
oturumlarında bildiri sunulmasının 
sağlanması,

e. Çalışma haftalarında açılacak 
HKMO standında dağıtılacak 
broşür, kitapçık, vb. hususların 
planlanması,

f. FIG Komisyonlarına HKMO 
temsilcisi olarak bildirilen 
üyelerimizden, kendi 
komisyonlarının görev ve 
sorumluluk alanlarını ilgilendiren 
FIG çalışmalarına ilişkin yıllık 
faaliyet raporlarını hazırlamalarının 
istenmesi (eğer bu görevleri 
yapamayacak kadar yoğun olanlar 
veya mazeret beyan edenler 
olursa bunların istenen görevleri 
yapabilecek başka üyelerle 
değiştirilmesi ve güncel listenin 
FIG’e bildirilmesi),

g. FIG2018 için tema belirlenmesi için 
çalışmalara başlanması,

h. Kongre yeri olarak seçilecek olan 
Kongre Merkezi yöneticileri ile 
periyodik toplantılar yapılarak 
gelişmelerin etkili bir şekilde 
ve anında takip edilmesi ve 
ihtiyaç duyulduğunda gerekli 
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müdahalelerin yapılması,  
i. Bu süreç içerisinde ICVB ve THY ile 

yakın temas içinde olunması,
j. Bu süreç içerisinde Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Orman 
ve Su Bakanlığı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma 
Fonu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Harita Genel 
Komutanlığı başta olmak üzere ilgili 
tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla 
görüşmelerin yapılması ve gerekli 
desteklerinin (maddi, manevi, bildiri 

HKMO olarak, FIG2018 Genel 
Kurul ve Kongresinin ülkemize 
kazandırılması prestijli bir konudur. 
Bu başarı başta HKMO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Kongre 
Direktörlüğü Başkanı ve üyeleri 
olmak üzere tüm meslektaşlarımıza 
aittir. Bu etkinliğin kazanılması ile 
mesleğimiz faaliyetleri açısından 
çıta biraz daha yükselmiştir. Bunun 
mesleğimiz ve Odamızın kalitesinin 
artırılması için önemli bir aşama 
olduğu düşünülmektedir.

Bu kongre tüm ülkeye mal 
olacak ve tüm meslektaşlarımızın 
sahiplendiği bir Kongre olacaktır. 
Kongrede Bakanlıklarımızı, 
Genel Müdürlüklerimizi, 
Kurum ve Kuruluşlarımızı, tüm 
Belediyelerimizi, Üniversitelerimizi 
ve Özel Sektörümüzü yanımıza 
alarak hareket edeceğiz.

Böylece ülkemize mal olan, 
sektörümüzün ve ülkemizin basari 
hanesine yazılmış bir kongre olarak 
hatırlanmasını sağlayacağız.

Şimdiden tüm üst yöneticilerimiz ve 
meslektaşlarımızın Kongreye hazırlık 
yapması, gerek yerel katılımcı sayısı 
ve gerekse gönderilen bildiri sayısı 
ile de FIG tarihine geçmek en buyuk 
hedefimiz.

Kurumsal sponsorluklar ve sergi 
alanında yerli firmalarımızın 
tanıtımları ise bizlerin beklentisi.

Kurum ve kuruluşlarımızla, 
üniversitelerimizle, özel 
sektörümüzle, öğrencilerimizle 
mesleğimizin küresel toplanma 
alanından maksimum fayda ile 
ayrılacağına inancımız ise tamdır.

Sonuç olarak FIG2018 başarısı 
ile gelinen noktayla yetinilmeyip, 
haritacılıkla ilgili olup da farklı 
nedenlerle bugüne kadar Türkiye’de 
gerçekleştirilememiş diğer 
faaliyetlerin de (örn. IUGG genel 
kurulu, IAG, IAU, vb.) ülkemize 
getirilmesi için ilgili kurumlarla 
(HGK, TKGM ve üniversiteler) 
temaslarda bulunularak HKMO 
koordinasyonunda planlamalara 
başlanmasında yarar olduğu 
düşünülmektedir.

Ancak, tüm bu faaliyetler 
planlanırken akıldan çıkarılmaması 
gereken temel konu ise söz konusu 
uluslararası kuruluşların komisyon 
ve çalışma gruplarına etkin olarak 
katılınması, buralarda kaliteli 
bildiriler sunulması, bunları 
gerçekleştiren meslektaşlarımızın 
HKMO’ya periyodik faaliyet 
raporları sunmaları, Odamızın 

prestijini artırırken, hem uluslararası 
toplantıların Türkiye’de yapılmasını 
kolaylaştıracak hem de ülkemizin 
degerini artıracaktır.

Bunun sonucunda ise 
meslektaşlarımız için çevre ve bölge 
ülkelerde iş olanakları artacak, 
Odamız ise mesleğin hem idari hem 
de teknik konularında daha bir söz 
ve vizyon sahibi olacaktır.

Sonuçlar ve Öneriler

sunma, personel görevlendirme, vb.) 
sağlanması,

k. Bünyesinde Harita/Harita ve 
Kadastro Geomatik/Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
olan üniversitelerimizle yakın 
ilişki kurularak kongre teknik 
oturumlarında çok sayıda ve 
kaliteli bildiri sunmalarının 
sağlanması ve böylece uluslararası 
arenada mesleğimizin itibarının 
yükseltilmesi,

l. HKMO Sürekli Teknik Bilimsel 
Komisyon başkanları ile toplantılar 
yapılarak, HKMO’nun prestijini 

artıracak etkin faaliyetlerde 
bulunmalarının sağlanması,

m. Türkiye Genç Haritacılar 
etkinliklerinin düzenlenmesi 
için gerekli planlama ve 
görevlendirmelerin yapılması,

n. FIG2014 Kongresinde yapılan 
promosyon çekilişleriyle belirlenen 
3 asil ve 3 yedek talihlinin 
takibinin yapılması ve iletişim 
kurularak katılım durumlarının 
netleştirilmesi, ve takiben HKMO 
tarafından seçilecek olan Kongre 
firması ile THY, konaklama, kayıt 
ücreti hususlarının kayda alınması.
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FIG BAŞKANLAR TOPLANTISINDA 
SAYIN DR.ORHAN ERCAN TARAFINDAN 
HKMO ADINA YAPILMIŞ OLAN 
KONUŞMA METNİ 

Dear president, dear Markku and dear presidents of the 
national chambers

I would like to express my gratitude to the FIG Counsel 
for its successful organization of this outstanding event. 
My gratitude is concurrently valid for the Italian chamber 
in availing us a very fruitful week for my colleagues in a 
globally renown city. As the capital of the Roman Empire, 
Rome is historically and aesthetically a proficient city, the 
twin of which is Istanbul. One of them is the capital of 
the Roman Empire, whilst the other is the capital of the 
Ottoman Empire representing the western and eastern 
civilizations, respectively. As the twin city of Rome, it would 
also be a pleasure for Istanbul to host a prospective congress 
in the convenient mood we now |(NAV) witness in Rome.      
 
Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers (CSCE) 
founded in 1954 and has been a member of FIG since 
1969. The Chamber headquarters are located in Ankara 
connecting 10 branches and 150 provincial representations 
in Turkey. Chamber has about 3,000 members and covers 
all FIG Commissions and has appointed a delegate to each 
Commission. 

Turkey has never hosted an FIG Congress or Working 
Week. 

In Turkey in general and in our chamber in particular, we 
experience nowadays very crucial developments. Turkey 
attracts considerable attention due to its economic growth 
and its diversified projects in recent years. Perhaps the 
most crucial one among those is the urban transformation 
project. By the completion of the mass housing projects, the 
country has now the construction site scenes behind whilst 
the further constructions in motorways and high speed 
train tracks are still ongoing.

In our country,

• Initial cadastral works have been completed.
• Forest cadastre have also completed as well. Occupied 

forest lands have been determined and registered 
nowadays and they are in sold now. Almost 15 billion US 
dollars is expected from the selling process.  

• CORS is in operation since 5 years. 

• Real estate registers are in automation since 7 years.
• National base address information system, citizen 

information system and court information systems are 
also in automation since many years.

• The World Bank funded cadastre renovation project in 
nationwide is ongoing. 

• Land valuation works is in agenda now and the first 
symposium on `land valuation and cadastre` will be held 
this month in Ankara.

• The most important issue with related NSDI is the 
establishment of general directorate of geographic 
information system under the Ministry of Environment 
and Urbanism 

• The sultans of the Ottoman Empire had also attached 
particular relevance to cadastre like napoleon and 
registered the locations lying within their territorial 
hegemony. The automation of these inventorial data 
extending back to the 15th century has been completed.  

• In agricultural lands and rural areas, land consolidation 
projects which cover 1,000,000 million hectar per year are 
running. 

Our chamber is among the best organized ones under 
the umbrella of the FIG. Besides looking after effective 
coordination in professional engagements, various activities 
are also carried out whereby specific importance is attached 
to the training of freshmen. Young surveyor days and 
summer camps are the most significant events launched 
for such an aim, in which the students of surveying/
geomatics engineering departments are hosted and 
subjected to a 10 day training course in summer. In context 
of these organizations which take place on the seaside, the 
trainees are gaining technical, social and administrative 
skills, as well. Naturally, other occasional entertainment 
organizations, animation actions and music contests are 
not neglected. In this respect, we are gladly ready to host 
4-5 students in our premises as to be nominated by the FIG 
management.      

With my cordial appreciations of your endeavors in Rome, 
I would like to bring it to your attention that our chamber 
will be a candidate to organize and host the congress to be 
held in the year 2018.  

Till then, my best regards and sincere greetings are for all 
participants of the congress…  
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FIG 2018 ÇALIŞMALARI İÇİN HKMO YÖNETİM KURULU KARARI
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Sayı :  2/A-                                                                                    20/03/2014                                                                                             
 
Konu   : Kongre Hazırlık Yürütme Kurulu’na Görevlendirme

Sayın,
       
 ...............................................................................

2014 yılı FIG Genel Kurulu ve Kongresine ev sahipliği yapabilmek için aday olunmuş, 2010 yılında Sydney/Avustralya’da yapılan 
FIG Genel Kurulunda yapılan seçimde 2 oy ile seçimi kaybetmiştik. Süreç içerisinde FIG ile iyi ilişkilerimizi yürüterek bu sefer de 
FIG 2018 Genel Kurulu ve Kongresine adaylık başvurusu yapmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulumuz; ülkemiz, sektörümüz ve 
Odamız için önemli olan bu Kongre’nin ülkemizde yapılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaya istekli ve kararlıdır. 

Kongre hazırlık süreçlerinde yürütülecek faaliyetlerle ilgili Kongre Direktörlüğüne destek olunması; bilgi, görgü ve kişisel 
ilişkileriniz çerçevesinde gerek yurt içinde ve gerekse Kuala Lumpur/Malezya’da yapılacak tanıtım ve ikna faaliyetlerine 
katılınması, özveriyle çalışıp FIG 2018 Kongresini ülkemize getirebilmek için oluşturulan Kongre Hazırlık Yürütme Kurulu’na 
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2014 tarih ve 91/1423 sayılı kararı ile atanmış bulunmaktasınız. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

Ertuğrul Candaş
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

DAĞITIM :
Gereği :  - Doç. Dr.  Muzaffer KAHVECİ
  - Prof. Dr. Haluk ÖZENER
  - Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, 
  -  Prof. Dr. Çetin CÖMERT, 
  - Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK,  
  - Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, 
  - Prof. Dr. Mehmet Orhan ALTAN,  
  - Prof. Dr. Nesibe Necla ULUĞTEKİN,  
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ADI SOYADI ÜNVANI
Harita Kadastro Mühendisleri Odası Yönetimi Kurulu olarak;

ERTUĞRUL CANDAŞ HKMO GENEL BAŞKANI
LEVENT ÖZMÜŞ HKMO GENEL SEKRETERİ
HÜSEYİN ALTUN HKMO GENEL SAYMAN

Kongre Yürütme Kurulu olarak;

DR.ORHAN ERCAN

KONGRE DİREKTÖRÜ
FIG TURKİYE ULUSAL DELEGESİ 

FIG 7 İNCİ KOMİSYON TEMSİLCİSİ
HKMO ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU 

BAŞKANI

DOÇ.DR. MUZAFFER KAHVECİ ULUSLARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYESİ
UN-OOSA TURKİYE TEMSİLCİSİ

PROF.DR. HALUK ÖZENER

BÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 
ULUSLARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYESİ

 (IAG) ÜYESİ 
FIG 5 İNCİ KOMİSYON TEMSİLCİSİ

PROF.DR. DURSUN ZAFER ŞEKER
İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

MESAEP 2 İNCİ BASKANI
FIG 10 UNCU KOMİSYON TEMSİLCİSİ

PROF.DR. ÇETİN CÖMERT KTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
FIG 3 ÜNCÜ KOMİSYON TEMSİLCİSİ

YAREN BAŞAK ÇELİK GENÇ HARİTACI VE STAND GÖREVLİSİ
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KONGRE DİREKTÖRÜ DR.ORHAN ERCAN`IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Honorable president distinguished council, esteemed commission chairs, and dear representatives of the national chambers…
With an intangible honor and immense pleasure we acknowledge the results of the voting for the candidateship of hosting the 
FIG conference 2018 in favor of Istanbul. 

In this regard, ı would like to express my gratitude for all voters for supporting the nomination of Istanbul as the next event 
location, where FIG congress and general assembly 2018 will be launched.

We judge the FIG conference 2018 in Istanbul as a milestone in global activity spectrum of the Turkish Chamber of Survey and 
Cadastre Engineers and realization of a precious dream. We want to contribute in intensification of international cooperation 
and undertake effective steps for strengthening professional collaboration means. 

FIG congress 2018 in Istanbul will be a chance and a challenge for such a purpose.
 
I would like to extend thanks of the Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers to honorable president and to all 
executives of the FIG, and stand with pleasure to greet prospective participants of 2018 congress in Istanbul. 
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Kaynak: www.tuzimdebusabah.com
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Kaynak: www.tuzimdebusabah.com

Kaynak: www.tuyed.org.tr
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