
 
   

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 

Harita Kadastro Programı 

 

Harita Kadastro Programı, harita sektöründe ara teknik eleman yetiştirmek üzere kurulmuş olup, iki yıllık 

mesleki eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Programımız kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki haritanın üretimi ile özel şirket ve büroların 

harita yapımı, imar uygulamaları, parselasyon, karayolu, demiryolu, ifraz, tevhit ve her türlü güzergah aplikasyonu, 

kentsel dönüşüm, kamulaştırma haritalarının yapılması, arazi toplulaştırma planları, baraj ve tünel, enerji nakil hattı, 

telekomünikasyon, doğalgaz vb. mühendislik projelerinin etüd ve arazi uygulamasını yapabilecek teknik bilgi ve 

beceriye sahip harita teknikerleri yetiştirmektedir. 

Tüm yapılar koordinat ile başlayıp koordinat ile bitmektedir; bu nedenle tüm yapılarda harita bilgisi ve 

diploması olan elemanlar çalışmaktadır. Ayrıca teknoloji ile birlikte gelişen haritacılık; akıllı haritalar, Konuma dayalı 

bilgi sistemleri (kent bilgi sistemi, altyapı bilgi sistemi vb..) ara elemanı olarak çalışmaktadır. 

Harita Kadastro Programında okumak için Matematik, Geometri, Trigonometri ve Az da olsa Hukuk 

Konularını sevgisi olması kişiler için bir avantaj olacaktır. 

 

 

 

Günümüz şartlarına göre işe girme imkânı diğer bölümlere nazaran daha geniş olduğu için Giresun 

Üniversitesi Harita Kadastro Bölümünün doluluk oranı her yıl %90 lardadır. 

 

Programın Amacı 

Gelişen teknolojiye paralel olarak takeometre ,teodolit ,elektronik uzaklık ölçer, elektronik takeometre ve 

GPS’ler ile elde edilen arazi ölçü değerlerinin, bilgisayarlar yardımıyla hesap ve çiziminin yapılarak, ulaşım, 

kartoğrafya ,kent bilgi sistemleri, arsa ve arazi düzenlemeleri gibi uygulamaların yapılması ve tescile konu harita ve 

planların üretimi amaçlanmaktadır. 

 



 
   

 

 

Harita ve Kadastro Teknikerinin İş Alanları 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

2. Harita Genel Komutanlığı 

3. İller Bankası Genel Müdürlüğü 

4. Belediyeler 

5. Üniversiteler 

6. DSİ Genel Müdürlüğü 

7. Orman Genel Müdürlüğü 

8. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

9. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, GAP,TKİvb .Kurumları 

10. Maden Dairesi Başkanlığı 

11. Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

12. Karayolları Genel Müdürlüğü 

13. MTA Genel Müdürlüğü 

14. Etibank,Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü 

15. TEDAŞ , Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü 

16. DDY,DLH ve DHMİ Genel Müdürlükleri 

17. Yurt içi ve dışında faaliyet gösteren Özel Sektör Kuruluşları (Harita Şirketleri,İnşaatŞirketleri,Maden Şirketleri 

vb.) 

 

 

Programa Giriş Koşulları 

Harita ve Kadastro Programı önlisansprogramınına, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar 

sınavsız olarak girebilmektedirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümler dışındaki bölümlerden 

yada liselerden mezun olanlar Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) sayısal ağırlıklı puan türüne göre 

yerleşebilmektedirler. Ayrıca ek kontenjan ile yerleşme de mümkündür. 

 

 



 
   

Eğitim Süresi ve Sonunda Elde Edilebilecek Kazanımlar 

 

 

Harita ve Kadastro Programı eğitim süresi 2 yıl, 4 yarıyıldır. Programı başarı ile tamamlayanlar ÖSYM 

tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavında) başarılı oldukları takdirde; 

 Geomatik Mühendisliği 

 Harita Mühendisliği 

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

 Şehir ve Bölge Planlama 

 Jeoloji Mühendisliği 

 Çevre Mühendisliği 

 Orman Mühendisliği 

 

 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlama imkânları bulunmaktadır. 

 

Unutmayın Meslek seçmek hayatınızı seçmektir. Meslek seçerken bilgili kişiler ve tecrübeli büyüklerinizden 

yardım alın, onların fikirlerine değer verin. Kararlarınızı dikkatli verin. Tüm arkadaşlara sınavda başarılar 

dileriz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. 


