
Biliflim teknolojisinin h›zl› ve bafl döndürücü gelifl-
melerine tan›kl›k eden 21. yüzy›lda bilgiyi toplamak,
s›n›fland›rmak ifllenebilir hale getirmek ve bilgiye ulafl-
mak en önemli unsurlar olmufltur. Bu noktada  CO⁄-
RAF‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹ (CBS) bugünün ve gelece¤in
en etkili bilgi teknolojisi say›lmaktad›r. 

Üçüncü bin y›la girilen günümüzde bilginin ve bilgi
teknolojisindeki geliflimin insanl›k hizmetine sunulma-
s›, yaflam›n her alan›nda daha yaflanabilir bir sürecin
yarat›lmas›n›n gereklili¤i tart›flmas›z olarak kabul edil-
mektedir.

Bilgi ve bilgi teknolojilerinden birey, toplum ve in-
sanl›¤›n en üst düzeyde yararlanabilmesi için, öncelik-
le bireylerin CBS konusunda bilgilendirilmesi gerek-
mektedir.

Bu amaçla 1999 y›l›nda bafllat›lan CBS Günü etkin-
li¤i ile bugün dünyada 100 ‘ü aflk›n ülkede yüzlerce
Kamu Kurum ve Kuruluflunun kat›l›m› ile, milyonlarca
kifli CBS den haberdar edilerek bilgilendirilmekte, e¤i-
timin gereklili¤i vurgulanmakta ve kullan›m›n›n insan-
l›k hizmetindeki yeri öne ç›kar›lmaktad›r.

CBS günü, Harita ve Kadastro meslek disiplinleri-
ne ö¤rencilere, genç kuflaklara, ilgili di¤er meslek di-
siplinlerine ve kamu oyuna, CBS Uygulamalar›n› ve bu
teknolojinin günlük yaflant›m›zda yerini anlatt›¤› ve ta-
n›tt›¤› bir gün olarak, di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ülke-
mizde de kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Tüm dünyada CBS olgusunu artt›rmak amac›yla

bu y›lki CBS Günü etkinliklerini Co¤rafik Bilinçlendir-
me Haftas› çerçevesinde 24 Kas›m 2004 tarihinde ge-
rek e¤itim ö¤retim kurumlar›nda, gerek Kamu Kurum
ve Kurulufllar›n kat›l›m› ile kutlanmaktad›r.

24 Kas›m 2004 de Antalya’da da C0⁄RAF‹ B‹LG‹
S‹STEMLER‹ GÜNÜ kutland›. Kutlama Kamu Kurum
ve Kurulufllar›, Meslektefllar›m›z ve  Mesle¤e ilk ad›m›-
n› atan ö¤renci arkadafllar›m›z taraf›ndan büyük ilgi
görmüfltür. ‹nflaat mühendisleri odas› Antalya flubesin-
de düzenlenen CBS GÜNÜ KUTLAMASI HKMO fiu-
be Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR’ün aç›l›fl konuflmas›
ile bafllad›. fiube Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR; Bilgiye
ulaflman›n, bilgininin en önemli unsurlar›ndan oldu¤u-
nu, Dünyam›z›, ulusumuzu ve kentimizi, sektörümüzü
yar›nlara nas›l tafl›nmas› gerekti¤i konusunda CBS nin
öneminden ve CBS nin tan›t›m›n›n hem meslek disip-
lini hem de bütün dünya için öneminden söz etti.

Kutlamaya konuflmac› olarak kat›lan Selçuk Üni-
versitesi Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dal› Ö¤-
retim Üyesi Dr. Savafl DURDURAN;

CBS nedir?
CBS nin önemi,
CBS nin  yararlar›,
CBS nin bileflenleri,
CBS nin uygulama alanlar›,
CBS nin yaflant›m›zdaki yeri,
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vererek gündemi en verim-

li flekilde de¤erlendirmemizi sa¤lad›.

HKMO ve Sistem A.fi ortak giriflimi ile Antalya
Dedeman otelinde  Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i , Mekansal Bilgi Toplama
Teknolojileri ve Leica Geosystems Ürünleri konulu
seminer düzenlendi. Seminere Vali Yard›mc›m›z Faz›l
AKGÖN E¤itim Ö¤retim kurumlar›, Kamu Kurum ve
Kurulufllar›, Meslek kurulufllar› kat›lm›fllard›r.

HKMO fiube Baflkan› Ömer DÖNDÜRÜR aç›l›fl
konuflmas›nda zaman ve ifl gücünü en iyi kullanman›n
yolunun bilgisayar teknolojilerini en iyi flekilde yarar-
lanmaktan geçti¤ini dile getirerek Uzaktan Alg›lama,
GPS yöntemi ile konum belirleme ve GIS-Co¤rafi bil-
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GIS DAY - CBS Günü Kutlamalar›

Sempozyum



gi sistemi yoluyla verileri kullan›lmas›n›n öneminden
söz etti.

Seminere konuflmac› olarak ; 
*  “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim

Yönetmeli¤i” konusunda; ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Jeode-
zi Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Rahmi
Nurhan ÇEL‹K 

* “Mekansal Bilgi Toplama Teknolojileri ve Leica
Geosystems Ürünleri” konusunda Sistem A.fi. kat›l-
d›lar.

• Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i teknolojiyi
en önde takip eden meslek guruplar›n›n önünde gel-
mek zorunlulu¤undan bahsedilmifl, meslektafllar›m›z
ve çeflitli meslek kurulufllar›ndaki arkadafllar›m›za
GPS  ve Total Stations 1200,.. serileri tan›t›lm›fl yeni-
liklerinden ve geliflmeleri hakk›nda bilgi verilmifltir.   

• 3D TARAMA ÇÖZÜMLER‹, Kullan›m alanlar›
önemi ve kolayl›klar› anlat›lm›flt›r.

Odam›z Antalya fiubesinde Kamu ‹hale Yasas› Ve
Güç Birli¤i Konulu bir toplant› düzenlenmifltir.

Bu toplant›da ;
• Meslekte güç birli¤inin önemi ve gereklili¤i, Güç

birli¤inin nas›l oluflturulaca¤›,
• ‹hale yasalar› 
• ‹hale giriflimlerinde mesle¤imizin di¤er meslek

disiplinlerine göre pay› 
konular›nda bilgi al›flveriflinde bulunulmufltur.

Dan›flma kurulu Toplant›s›: 25 Aral›k 2004 Oda-
m›z Antalya fiubesinde Dan›flma Kurulu Toplant›m›z
yap›lm›flt›r.Toplant›m›z da gündem de Mesleki sorun-
lar ve Çözüm önerileri, fiube ‹nflaat›, TUS, Çal›flma
Komisyonlar›, Dilek ve Temenniler konular› ele al›na-
rak Burdur il temsilcili¤imiz ‹smail VURAL, Isparta il
temsilcimiz Süleyman GÜLBOY, Antalya merkez
temsilcimiz Süleyman SEZER  ve üyelerimizin kat›l›m›
ile gerçeklefltirildi.

• Toplu Mesaj Sistemi ile Üyelerimize cep telefon-
lar›ndan mesajla ulaflabiliyoruz. Cep telefonunuza flu-
bemizden mesaj gelmiyorsa numaran›z› 0242-
2432242 ya da 0242-2447883 nolu telefonlara kay›t
ettiriniz.

• Ödemelerinizi fiubemizden Kredi Kart› ile yapa-
bilirsiniz.

• Ayr›ca manuel sistem ile de ödemeleriniz yap›la-
bilmektedir. fiubemize gelmeden Kredi kart›n›z›n ön
yüzündeki 16 rakam ve son kullanma tarihini söyle-
meniz yeterlidir.

• Ödemelerinizi yapabilece¤iniz Banka ve Hesap
numaralar›:

Halk Bankas› Demirtepe fiubesi:16000004 (mas-
rafs›z)

PTT-Posta Çeki Ankara fiubesi :77429(masrafs›z)
Ziraat Bankas› Yeniflehir fiubesi: 440714 (masrafl›)
Garanti Bankas› Ulus fiubesi :6202815-4 (masrafl›)
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Toplant›lar

Duyuru



Günümüzde geliflen bilgi teknolojileri sayesinde
mühendislik alan›ndaki uygulamalar› h›zla artmaktad›r.
Zaman› ve iflgücünü iyi kullanmak bilgi teknolojilerin-
den iyi yararlanarak olmaktad›r. Günümüzde veri
toplama yöntemleri art›k klasik sistemler de¤il, uzay
teknolojisiyle olmaktad›r.

Ad›ndan çok bahsedilen Uzaktan alg›lama, uydu
görüntüleri, hava foto¤raflar›, GPS yöntemiyle konum
belirleme ve GIS-Co¤rafi Bilgi Sistemi yoluylada veri-
leri kullanarak kullan›c›lara faydal› olmak olgusu çok
geçmektedir.

Global Positloning System veya k›sa ad›yla GPS,
1970’li y›llarda A.B.D.Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
gelifltirilen bir sistemdir. Dilimize çevirecek olursak,
GPS konum belirleme sistemi olarak tan›mlanabi-
lir.K›sacas› dünyan›n neresinde olursan›z olun, bu sis-
tem sayesinde hangi enlem, boylam ve yükseklikte ol-
du¤unuzu kolayca bulabilirsiniz.

GPS sistemi dünyadan 17,600 kilometre yukar›da
yörüngeye oturtulan 24 uydudan oluflur. Bu uydular›n
yörüngesi öyle ayarlanm›flt›r ki,dünyan›n üzerindeki
herhangi bir nokta herhangi bir zamanda en az üç uy-
dudan gelen sinyallerin birlefltirilmesi ile mümkün ola-
bilmektedir.

GPS sistemi üç parçadan oluflur. Kullan›c› yani biz-
ler, dünya üzerindeki kontrol merkezi ve uzaydaki uy-
dular.

GPS, teknolojisinin kullan›ld›¤› bir çok mühendis-
lik alan› vard›r. 

Haritac›l›k insanl›k tarihiyle bafllam›fl, bugüne ka-
dar ki süreçte do¤al geliflimi içerisinde bugünkü yeri-
ni alm›flt›r. Bu nedenle Dünya’y› en eski bilimlerinden
biridir. Bu bilimin geliflmesinde özellikle matematik,
geometri, trigonometri, co¤rafya, astronomi, fizik gi-
bi temel bilimlerin yan›nda bilgisayar, elektronik gibi
uygulamal› bilim dallar›n›n da katk›s› büyük olmufltur.

Harita Mühendisli¤i son y›llarda yükselen bir trend
içindedir. Ancak bunun yan›nda bir çok olumsuzluklar

da yaflanmaktad›r. Harita Mühendisli¤i, kamu hizmet
sektöründe, özel sektörde, e¤itim sektöründe ülke
platformunda hak etti¤i yeri alabilmifl midir? Nereden
nereye gelmifltir? Bugünkü ulaflt›¤›m›z  nokta hedefle-
di¤imiz yer midir? E¤itimimiz  ne durumdad›r? Tekno-
lojik geliflmelere adapte olabiliyor muyuz? Planlamas›
ve alt yap›s›  oluflturulmadan rast gele aç›lan mühen-
dislik bölümlerinden yeterli e¤itimi alamam›fl bir mü-
hendisler ordusu meydana geliyor. Bunlara karfl› ne
tür önlemler al›n›yor? Haritac›l›¤›n kamunun ve ülke-
nin ç›karlar›n›n  korunmas›nda, üretimin art›r›lmas›n-
daki ifllevi nedir? Bu ifllevi yerine getirebiliyor mu? Bu-
rada sayd›¤›m›z ve sayamad›¤›m›z onlarca, yüzlerce
benzer hususlar›n tart›flmaya aç›lmas› gerekir. Bunlar
mesle¤imizin daha ileri düzeylere getirilmesine yar-
d›mc› olacakt›r. Hiçbir zaman kendi kendimizi sorgu-
lamaktan öz elefltiri yapmaktan kaç›nmayal›m.

1895 y›l›, literatüre göre hesaba dayal› Modern
Türk Haritac›l›¤›n›n bafllang›c› olarak kabul edilmekte-
dir. Mühendis düzeyinde e¤itim ise 1949 y›l›nda baflla-
m›fl olup, bafllang›çta Harita Mühendisli¤i, müteakip
y›llarda ise Harita Kadastro Mühendisli¤i, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i gibi de¤iflik isimlerle bu gü-
ne gelmifltir.

Harita Mühendisli¤i teknolojik geliflmeleri daha
h›zl› adapte olmufl, logaritma cetvellerinden hesap
makinelerine,hesap makinelerinden bilgisayara geçifl
süreci çok k›sa olmufltur. Benzer flekilde optik teodo-
litlerden elektronik takeometrelere ve GPS teknolo-
jisine geçifl de çok h›zl› olmufltur.

Logoritma mühendisli¤i devri kapanm›flt›r. Ça¤›
yakalayabilmek için, teknolojik geliflmelere aç›k olma-
l›y›z. Harita Mühendisli¤i kavram› genifllemifltir. Yirmi
birinci yüzy›lda Uzman Harita Mühendisi kavram› ile
tan›fl›yoruz. Fotogrametri alan›nda, Uzay Jeodezisi
alan›nda, Say›sal Karto¤rafya alan›nda, Kent Bilgi Sis-
temleri alan›nda, Modern Ölçme Teknolojileri alan›n-
da, bilgisayar bilimleri alan›nda uzmanl›k alan bilgileri-
ni alan mühendisler di¤erlerine göre daha avantajl›
olacaklard›. Bu nedenle tüm meslektafllar›m›z›n bu
gerçekleri göz önüne alarak bu bütünleflik yap› içinde
yerini almas› gerekmektedir. Bu anlamda Odalara bü-
yük görev ve sorumluluklar düflmektedir.
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11 Aral›k 2004 tarihinde HKMO ve
Sistem A.fi.’nin Düzenledi¤i Seminerde
Antalya fiube Baflkan›n›n Konuflmalar›



Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlar›ndan olan

meslek odalar› ve kitle örgütleri, kamu yarar› ve top-

lumun  üstünlü¤ü ilkesinden hareketle;ülkenin gelifli-

minde, toplumun biliçlendirilmesinde, hukuk düzeni-

nin oluflturulmas›nda, toplumun refah düzeyinin yük-

seltilmesinde önemli görevler üstlenirler. Bu nedenle
meslek odalar›n›n görev ve sorumluluklar› a¤›rd›r.
Meslek kurullar› ve mesleki etik çerçevesinde ise gö-
rev ve sorumluluklar› daha fazlad›r.

Harita Mühendisleri; kamusal,toplumsal ve ulusal
ç›karlar›n ve de¤erlerin önde tutuldu¤u temel düflün-
ce yap›s› içinde sektörün sorunlar›n› tart›flan, bu so-
runlara çözüm önerilerini getiren, teknolojik geliflme-
leri de özümseyen bir kimlik yap›s›na sahip olmal›d›r.
Harita Mühendisleri toplumun her kesiminde temsil
edilmelidir. Meslektafllar›m›z di¤er meslek gruplar›yla
entegre olbilecek ifl dünyas›na girmeli ve buraya en-
tegre olmal›d›rlar.

Bundan sonra geleneksel hale getirmeyi düflündü-
¤ümüz bu toplant›lar› her iki ayda bir yaparak, hem
üyeler aras›nda kaynaflmay› sa¤lamak hem de sektö-
rümüz ortak problemlerini dile getirebilece¤imiz or-
tamlar yaratmay› hedefliyoruz.
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Bursa’n›n iyi planlanm›fl yaflanabilir bir kent ol-
mas› do¤al ve kültürel yap›s›n›n korunmas›, kaçak
yap›laflman›n önlenmesi ve ruhsat ifllemlerinin ko-
laylaflt›r›lmas› amac›yla ilgili Meslek Odalar› ve Bur-
sa Merkez üç Belediye Baflkanlar›n›n kat›l›m› ile or-
tak protokol haz›rland›. 

fiube Merkezimizde Temsilcilik sorunlar› ve ak-
sayan konular gündeme getirilmifltir.

BUSK‹ Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na atanan
Üyemiz Sn. Mehmet Sait AYIK fiube Yönetim Ku-
rulunca ziyaret edildi ve baflar› dilekleriyle plaket
verildi.

Osmangazi Belediyesi Emlak ve ‹stimlak Müdür-
lü¤üne atanan Üyemiz Sn. U¤urcan UYGUN fiube
Yönetim Kurulunca ziyaret edildi ve baflar› dilekle-
riyle plaket verildi.
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