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12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı 11-15 Mayıs 2009 Tarihlerinde 
Ankara’da Gerçekleştirildi

1987 yılından bugüne iki yılda bir Odamızca düzenlenen 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının oni kincisi 
11-15 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankara ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dokuzuncu Kurultayın teması olan “Değişim, Geli şim, 
Nereye?” ile başlayan mesleki ve sosyal anlamda kendimi-
zi sorgulama sürecinde, ulaşılması gereken nok tanın özgür 
bir Dünya olması gerektiği onuncu Kurultayın temasının 
“Özgür Dünya’ya” olarak seçilmesi ile vurgu lanmıştı. On 
birinci Kurultay’da ise bu amaca ulaşmanın ancak değişi-
min faydalı bir şekilde yönlendirilmesiyle mümkün olacağı 
“Değişimi Yönlen di relim” temasıyla dile getirilmişti. 12. 
Kurultay’da da yaşanabilir bir gele ce ğin teminatının deği-
şimi yönlendiren ellerde olduğu ger çe ğinden yola çıkılarak 
“Gelecek Ellerimizde” teması belirlenmiştir. 

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı beş gün 
sürmüş olup, Kurultaya katılım yalnızca Harita ve Kadastro 
(Jeodezi ve Fotogrametri) mühendisleri ile sınırlı kalmayıp, 
diğer meslek disiplinlerine mensup mühendis, mimar, şehir 
ve bölge plancıları, akade mis yen ler, uzmanlar, kamu kurum 
ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eği-
tim birimleri, mes lek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve öğren cilerin yoğun ilgisi olmuştur. Kurultaya 
872’i delege ve 205’i öğrenci olmak üzere toplam 1077 kişi 
kayıt yaptırmış olup, günübirlik katılımlarla bu rakam yakla-
şık 1500 kişiye ulaşmıştır.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, mini 
müzik dinletisi ve ardından Kurultay Jenerik filminin gös-
te rimiyle başlamıştır. Kurultayın açılış oturumunda sıra-
sıyla Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç.Dr. Haluk 
ÖZENER, Kurultay Başkanı Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER, 
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed ŞAHİN, TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki ADLI ile meslektaşlarımız olan 
AKP Mardin Milletvekili M.Halit DEMİR ile CHP Muğla 

Milletvekili Fevzi TOPUZ 
birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının 
ardından, Odamız çalışma-
ları ve görüşlerinin kamu-
oyuna yansıtılmasında gös-
terdikleri du yar lılıktan do-
layı Kanal B, Hayat Tele-
vizyonu, Avrasya Televiz-
yonu, Birgün Yayıncılık ve Evrensel Gazetesine birer teşek-
kür plaketi verildi. 

Törenin ardından tüm delegeler ile birlikte “Ölçme 
Teknolojileri ve Yazılım Fuarı”nın açılışı yapıldı. Bu fuar, 
ülkemizde meslek alanımızda faaliyet gösteren firma, kurum 
ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fua rı’nda temsil edilen kamu 
kurumları ve firmalar stant larında ürünlerini ve çalışmaları-
nı tanıttılar. Katılımcıların fua ra yoğun bir ilgi gösterdikleri 
gözlendi. 

Kurultay süresince 4 panel ve 8’i paralel olmak üzere 22 
teknik oturum gerçekleşmiştir. Teknik oturumlarda, 28’i pos-
ter olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur.

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının ilk 
oturumunda “Aydınlanmanın Gülen Yüzü” Dr. Haldun 
ÖZEN anısına “Kapitalizmin Küresel Krizi ve Türkiye’ye 
Yansımaları” konulu panel gerçekleştirildi. Panel öncesi Dr. 
Haldun ÖZEN anısına hazırlanan belgesel gösterimi yapıldı. 
Panelin ardından, Metin YEĞİN tarafından hazır lanan, kapi-
talizm ve yaşanan krizin bir doğa belge seli ile anlatımı göste-
rildi. Kurultayda ayrıca “Mesleğimiz ve Gele cek”, “Gelecek 
Ellerimizde mi?” ve “Mühendislik Eği   timi ve Açılımları” 
konularında paneller düzenlendi. “Mesleğimiz ve Gelecek” 
panelinde mesleğimizin gele cek te hangi konumda olacağı, 
önceliklerinin ne olacağına dair konuşmalar yer almıştır. 
“Gelecek Ellerimizde mi?” pane linde ise geleceği şekillen-
dirme sürecinde karşı laş tı ğı mız problemleri çözmede etkin 
rol aldığımız ve gele ce ğin biz mühendislerin elleriyle çizile-
ceği sonucuna varıl mış tır. Son panel konusu ise “Mühendislik 
Eğitimi ve Açılımları” olup panelde mühendislik eğitimi 
farklı yön leri ile ele alınarak tartışılmıştır.

Kurultay kapsamında yapılan teknik oturumlara katı lım 
hayli yüksek olmuş, bazı oturumlarda hararetli tartış mala-
rın yaşandığı da gözlenmiştir. Sunulan bildiriler de Harita ve 
Kadastro Mühendisliği alanında yaşanan bilim sel ve teknik 
gelişmeler katılımcılarla paylaşıl dı. Teknik oturumlar Jeodezi, 
GNSS, Fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan 
Algıla ma, Mühendislik Ölçmeleri, Kadastro, Mekânsal 
Bilişim, Taşınmaz Değerlemesi, e-Servisler, Teknik Gençlik 
Oturu mu genel başlıklarında gerçekleşmiştir. Bu kapsam da; 
tarihi ve kültürel varlıkla rın modellenmesi, deprem kaynaklı 
fay hareketlerinin belirlenmesine yönelik jeodezik uygula-
malar, heyelanla rın tespiti, illegal madencili ğin belirlenmesi, 
e-Devlet, TUCBS, CBS-Tıp arakesiti, raylı sistemler, baraj 
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defor masyonu ölçmeleri, uyuşumsuz ölçü testleri, denge-
leme problemleri, hidrogra fi, mekansal veri kalitesi, mobil 
uy gulamalar, görselleştirme, uzatan algılama-iklimbilim 
iliş kisi, uzak tan algılama ile bina güncellemesi, kadast roda 
üçüncü boyut, imar uygulamaları, afet yönetimi, Ka dastro-
INSPIRE ilişkisi, taşınmaz değerlemede durum tes piti vb. 
bir dizi çalışma Kurultayda ele alınan konular dan bazıları dır. 
İlave olarak, öğrenci oturumunda, Odamı zın örgütlülüğü nün 
bir parçası haline gelen öğrenci birli ğinin temsilcileri, mes-
leğimizin gelişim dinamiklerine, yetkin mühendisliğe, mes-
leğimizde yürürlüğe konma aşa ma sın da olan Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının (LİHKAB) yeni 
nesil meslektaşlarımızın üzerindeki etki leri ne, kapitalist-
emperyalist kampın yaşamın her ala nında karşımıza çıkar-
dığı piyasalaştırma anlayışının bir örneği olan suyun ticari-
leştirilmesine ve özerk-demokra tik üniversitenin ne anlama 
geldiğine değindiler.

İlk kez bu Kurultayda gündeme gelen ve sunulan bildi-
riler arasından belirlenen jüri üyeleri tarafından seçilen be-
lirli sayıdaki çalışmalar, tekrar bir hakem değerlendir mesine 
tabi tutularak Odamızın hakemli bilimsel yayın organı olan 
“HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yö netimi” dergi-
sinde yayınlanacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 12.Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayında ilk kez resim ve fotoğ-
raf yarışmaları düzenlenmiş olup katılan resim ve fotoğ raflar 
Kurultayda sergilenmiştir. “Yakınımdaki Harita/Haritacılar” 
konulu resim yarışmasına gelen eserler jüri üyeleri tarafından 
üç kategori üzerinden değer lendirilip her kategoriye ait ilk 
üç ve sergilenmeye değer yedi adet resim seçilerek Odamız 
web sayfasında da yayınlanmıştır. “Hayatımızda Jeodezi ve 
Fotogrametri” ko nu lu fotoğraf yarışmasında derece kazanan-
lara ilave olarak yedi eser Odamızca yapılacak takvim çalış-
ma la rın da kullanılmak üzere seçilmiştir. 

Kurultayın kapanış oturumunda, Kurultay Sonuç 
Bildirgesi, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı tarafından 
okundu. Oturuma katılan delegeler görüş ve önerileri ile 
Kurultay Sonuç Bildirgesine katkı verdiler. Ayrıca bu otu-
rumda resim ve fotoğraf yarışmasında derece alanlara plaket-
leri ve ödülleri verildi. Oda Yönetim Kurumuzca, 12. Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayımızın gerçekleş me sinde emeği 
geçen Kurultay Yürütme Kurulu  na da teşekkür plaketleri ve-
rildi.

Kurultayda sunulan bildiri sayısı ve çalışmaların bilimsel 
ve teknik niteliğinin yüksek oluşu, delege katı lımının yük-
sekliği, yaşanan tartışmaların canlılığı ile bilim ve teknolo-
ji sergisine, 12. Kurultayın ilklerden olan resim ve fotoğraf 
yarışmasına olan yoğun ilgi, camiamı zın ve tüm meslektaş-
larımızın başarısı olarak algılan ma lıdır. Kurultayımızda ele 
alınan ve bildirgemizde özetle nen konular, meslektaşlarımız 
ve Odamız açısından büyük değer taşımakta, Kurultayımıza 
ilişkin yapılacak eleştirel değerlendirmeler ve görüşler bun-
dan sonra ger çek  leş ti ri le cek olan benzeri etkinliklerin başa-
rısının gü ven cesi ola cak tır.

Haluk ÖZENER/ İstanbul

Genç Haritacılar Günleri Etkinliği  Konya’da 
Yapıldı

5. Genç Haritacılar 
Günleri–2009 etkinliği 2-6 
Mayıs 2009 tarihleri ara-
sında Konya Selçuk Üni-
versitesi ev sahipliğinde 
TMMOB Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası  
Genel Merkezi ve Konya 
şubesi ile birlikte düzen-
lendi.

Genç Haritacılar Gün-
leri 2009 etkinliğine; Yıldız 
Teknik Üniversitesinden 7, 
Aksaray Üniversitesinden 
15, Afyon Kocatepe Üni-
versitesinden 27, İstanbul 
Teknik Üniversitesinden 3, Gümüşhane Üniversitesinden 41, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden 34, Kocaeli Üniversite-
sinden 31, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 32, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesinden 32, Erciyes Üniversitesinden 34 
ve Selçuk Üniversitesinden 190 olmak üzere toplam 446 öğ-
renci ve 3 misafir  öğretim elemanı katıldı.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezindeki açılış konuşmaları ile “Genç Haritacılar 
Günleri” etkinliği başladı. Açılış konuşmaları ; Selçuk 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı , Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve 
GHG 2009 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat 
İNAL, HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh 
YILDIZ,  Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şefik BİLİR ve HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ta-
rafından yapıldı.

Prof Dr. Cevat İNAL açılış konuşmasında, Genç 
Haritacılar Günleri etkinliğinin amacının farklı üniversite-
lerimizin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerini bir araya getirmek, onların birbirlerini tanıma-
larını ve kaynaşmalarını sağlamak, iletişim becerilerini artır-
mak olduğunu belirtmiş ve etkinliği düzenlenmesine öncülük 
eden oda başkanımız Ali Fahri ÖZTEN beye teşekkürlerini 
sunmuştur. 
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HKMO Konya Şube Başkanı Sayın Prof Dr. Ferruh 
YILDIZ ise etkinliğin Konya’da gerçekleşiyor olmasından 
mutluluk duyduğunu vurgulayarak etkinliğin başarılı geçme-
si için Konya Şube olarak gereken katkıyı sağlayacaklarını 
söylemiştir.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof Dr. 
Şefik BİLİR ise, etkinliğin Selçuk Üniversitesinde gerçekleş-
mesinin üniversite açısından önem arz ettiğini ve ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtmiştir.

TMMOB HKMO Genel Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının kuruluşu, amaçla-
rı, çalışmaları ve HKMO ulusal ve uluslar arası etkinlikle-
ri ile mühendislerin-mimarların sorunları hakkında bilgiler 
vererek Türkiye‘de Harita Mühendisliği eğitimini ele alarak 
eğitimin her kademesinde eşit, parasız, ezberden uzak, veri-
lenleri kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirerek 
eğitimde sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, 
bilimsel kriterleri önemseyen bir eğitim anlayışının gelişme-
si gerektiğinin altını çizmiştir.

Etkinlik kapsamında, Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet 
YERCİ‘nin resim sergisinin açılışı yapılmıştır. 

 
Ardından  Prof. Dr. Ahmet AKSOY, “Mesleğimizin 

Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu ilk dersi, Türkiye‘de harita 
sektörü, harita hizmet ve faaliyetleri ile sektörümüzdeki ge-
lişmeleri son derece etkileyici bir şekilde anlatmıştır. 
     HKMO Genel Merkezden Merve TOKER “Geçmişten Gü-
nümüze HKMO Öğrenci Etkinlikleri Tanıtımları” , HKMO 
İzmir Şubesinden Aslı TOPAL  ise “Yaz Eğitim Kampları “ 
konulu sunu yapmışlardır.

Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Erciyes 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi 
ve Selçuk Üniversitelerinden öğrenciler, bölüm ve üniversi-
telerini tanıtarak etkinlik, araştırma, proje ve çalışmaları hak-
kında bilgiler vermişlerdir.

Etkinlik boyunca; Konya Mevlana Kültür Merkezindeki 
“Sema Gösterisi”, Konya‘nın yöresel yemeklerinden “Düğün 
Pilavı” ve CLUBE Cafe‘de düzenlenen eğlence ve piknikler-
le Genç Haritacılar arasında iletişimin daha da güçlenmesi 
sağlanmıştır. 

Tanışma ve eğlence ile geçen ilk iki günün ardından, 4 
Mayıs pazartesi günü katılımcı öğrenciler tarafından ger-
çekleştirilen “Forum”da; Özerk ve Demokratik Üniversite, 
Akreditasyon, Staj, Mesleğimizde Örgütlenmeler, LİHKAB 
ve Yetkin Mühendislik konuları tartışılmıştır. Forumda; üni-
versitelerin özerk ve demokratik yapıda olması gerekliliği 
ve bu yapılarını üniversite bileşenlerine yansıtmaları konu-
şulmuştur. Üniversitelerde, köklü teorik eğitime dayanan bir 
sistem yerine, yüzeysel teorik eğitim ve beraberinde pratik 
uygulamaların akreditasyonla beraber gelmesi, üniversiteler-
den mezun olacak öğrenci profilinin bir mühendisten çok, bir 
teknik eleman ve uygulayıcı haline gelmesine neden oldu-
ğu, bu sistemde yetişen öğrencileri ise ucuz işçilik ve emek 
sömürüsünün beklendiği ifade edilmiştir. Meslek  öğretimi-
nin ana dilde yapılmasının daha yararlı olduğu görüşü dile 
getirilmiş, ancak her mühendisinde bir yabancı dili yeterli 
seviyede öğrenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.  Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Bürolarının oluşmasının 
tekelleşmeye sebep olacağı, belirli kesimlere rant kapısı sağ-
layacağı, bu büroların denetimlerinin, yeterli teknik eleman 
ve altyapıya sahip olmadığı düşünülen kadastro müdürlükleri 
kontrolünde yapılmasının uygun bulunmadığı tartışılmıştır. 
Staj yapan öğrencilerin, staj yapılan yer tarafından sosyal 
güvencesinin sağlanması gerektiği, öğrencilere stajın gerek-
liliği ve öneminin vurgulanması gerektiği, stajyerler arasın-
da cinsiyet ayrımı yapılmaması, stajlarda projenin yapısı ve 
büyüklüğüne göre stajyer öğrencilerin projeye dahil edilmesi 
ve bu süreçte HKMO‘nun etkin bir rol üstlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Yürütücülüğünü GHG 2009 Yürütme Kurulu 
Başkanı Cemil CANDAŞ‘ın yaptığı forumda katılımcıların 
bir çoğu söz alarak, özgürce düşüncelerini ifade etme olanağı 
elde etmişlerdir.

Gün boyu süren ve başarılı geçen Forum ardından Rixos 
One‘da öğrenciler doyasıya eğlenmişlerdir. 

5 Mayıs Salı günü ikinci dersde”, Prof. Dr. Hüseyin 
ERKAN tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Arazi 
Mülkiyeti ve Kadastral Altyapılar Üzerine Bathurst 
Deklarasyonu Gelişim Süreci”, “Genç  Haritacılara Birkaç  
Öneri” ve “Türkiye Kadastrosu,  Arazi Yönetimi ve  Sorunlar” 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

İkinci dersin ardından “Öğrenci Teknik Sunumlar”a 
geçildi. Selçuk Üniversitesi; “JFM Bölümünden Mezun 
Olacaklara Çalışma Alanlarında Rehberlik”, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi; “Kadının Mülkiyet Hakkı”, Erciyes 
Üniversitesi; “Lazer Tarama ve Fotoğraflardan 3D Modelleme”, 
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Gümüşhane Üniversitesi; “Harita Mühendisliğinde Gelişen 
Teknoloji ile Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler”, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi; “Mesleğimizin Dünü Bugünü Yarını”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi; “GNSS Teknolojilerinin 
Tektonik Hareketlerin Modellenmesinde Kullanımı”, Selçuk 
Üniversitesi; “Konya İli Haritası Çalışması için Hidrografya 
Tabakasının Güncellenmesi” konulu sunumlar öğrenciler ta-
rafından yapılmıştır.

Teknik sunumların ardından Türkiye‘nin ve Dünyanın 
sayılı merkezlerinden birisi olan Selçuk Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Bilgisayar Merkezi gezilmiş,”HKMO Genç 
Haritacılar Ormanı Açılışı” ardından  “Konya Gezisi” yapıl-
mıştır. Yağmura rağmen 8000 yıllık geçmişi olan ve bir çok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olan, Mevlana kenti  Konya‘da 
üç saat süren gezi düzenlendi. Mevlana Türbesi, İnce Minare, 
Karatay Medresesi, İstiklal Harbi Şehitliği ziyaret edilmiş-
tir. Aynı gün akşamı Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
Malazgirt Salonunda  Hİ-JAZZ grubu bir konser vermiştir. 
Solisti meslektaşımız olan grup, öğrenciler ve tüm katılımcı-
lara unutulmaz bir gece yaşatmıştır.

Etkinlik hakkında değerlendirmeler yapıldığı son gün; 
başarılı, eğitici, öğretici, coşkulu ve eğlenceli geçen etkin-
liğin kapanışı GHG 2009 Yürütme Kurulu Başkanı Cemil 
CANDAŞ, Yrd. Doç. Dr. Bayram TURGUT ve HKMO 
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar İNCİ tarafından yapılmış-
tır.

                    Yrd. Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN, Konya


