
Adana Şubesi

Adalet Cad Reşat Bey Mah
Kadir Cennet Apt No 27

Seyhan / ADANA
Tel 0 322 456 01 69

Faks 0322 456 01 10
adana@hkmo org tr

Ankara Şubesi

Fevzi Çakmak Sokak 31/18
Derr.ı. - KA

Tel 0 i\/. ı,l'J Aı 18
Faks 0312 229 40 86

ankara@hkmo org tr

Antalya Şubesi

Tahılpazarı Mah Adnan
Menderes Bulvarı No 15

Kat 7 Daire 31 ANTALYA
Tel 0 242 244 78 83
Fak 0 242 244 78 84
antalya@hkmo org tr

Bursa Şubesi

Hasım Işcam Cad Tugtaş Işhanı
Kat 2 No 203 BURSA

Tel 0 2 2 4 2 2 5 42 12-13
bursa@hkmo org tr

Diyarbakır Şubesi

Alı Emri 4 Sok Kupık 10 Apt
Kat 2 No 5 Yenışehır-DIYARBAKI

Tel 0 412 224 68 70
Faks 0 412 224 68 70

dıyarbakır@hkmo org tr

İstanbul Şubesi

Tay Sokak No 17/2
Pangaltı ŞışJı-ISTANBUL

Tel 0212 291 33 7 9 / 3 hat
Faks 0 212 291 33 82
ıstanbul@hkmo org tr

İzmir Şubesi

1441 Sokak No 4/5
A l .s. . • -'-t.

Tel 0 . : 44
Faks < "V. : " -4 63

ızmırıaremu org tr

Konya Şubesi

Babalık Mah Keyhusrev Sk Ozleı
Işhanı

No 9/10 42060 Selçuklu-KONY/
Tel 0 332 320 76 27

Faks 0 332 320 82 96
konya@hkmo org tr

Samsun Şubesi

Demirciler Yokuşu Vakıflar Işhan
Kat 2 No 10 SAMSUN
Tel 0 362 433 01 38

Faks 0 362 433 04 79
samsun@hkmo org tr

Trabzon Şubesi

Çarşı Mah Maraş Cad
Emek No 47/3

TRABZON
Tel 0 462 326 27 03
trabzon@hkmo org tr

Erzurum Temsilciliği
Cumhuriyet Cad Ak Merkez

Kat 6 No 73/A
ERZURUM

Tel. 0 442 234 22 37
erzurum@hkmo org tr

Malatya Temsilciliği
Turgut Temelli Cad 46/3

MALATYA
Tel 0 422 321 15 03
malatya@hkmo org tr

Kayseri Temsilciliği
Sahabıye Mah Kalender Işhanı

No 11/9- KAYSERİ
Tel 0352 222 35 15

Faks 0352 232 18 26
kayserı@hkmo org tr

Çorum Temsilciliği
Çepnı Mah Emniyet Sk

Benderlı İş Merkezi No 2/38
Tel 0 3 6 4 2 2 5 18 19
corum@hkmo org tr
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Doğanlar

Değerli dostlar; 2004 yılının son bülteni ile yine birlikteyiz. 1954 yılında 6235 sayılı ya-
sa ile kurulan TMMOB ve Odamızın da içinde yer aldığı on bileşeni Odalar bu yıl onurlu geç-
mişi ile 5O.yıllarını kutlamaktalar. 50 yıllık - yarım asırlık- zaman dilimini kapsayan bu dö-
nemde; TMMOB ve bileşenlerinin meslek ve meslektaş sorunlarının halkın temel sorunla-
rından ayrı düşünülemeyeceği anlayışı içerisinde, meslek ve meslektaşın hak ve çıkarlarını
kamu yararı ve ülke çıkarları çerçevesinde ele aldığı bir gerçektir. Türkiye'nin bu zaman di-
liminde yaşadığı sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi tablo içerisinde Odamızın mesleki ve top-
lumsal sorunları birlikte ele alan toplumun çağdaşlaşması, demokratikleşmesi yönünde,
ilerici ve devrimci kimlikli mücadelesi bugün olduğu gibi yarın da sürdürülecektir.

Çünkü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan sevgili Teoman ÖZ-
TÜRK'ün 1972 yılında TMMOB Genel Kurulunda ifade ettiği üzere "...Yüreğimizdeki insan
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci için-
de bilimi ve tekniği emperyalizm ve sömürgelerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sun-
mak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız."

Yanm asırlık onurlu ve kararlı mücadelede Odamız da yerini almış ve çalışmalarını ba-
şarılı bir şekilde sürdürmüştür. Bu mücadele içinde yer alan sevgili büyüklerimizi, arkadaş-
larımızı, dostlarımızı bir kez daha kutluyor, kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. Ve inanı-
yoruz ki genç meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bu onurlu mücadele bayrağını elden ele ba-
şarı ile taşıyacaklardır.

Sevgili dostlar, 21 inci yüzyılın dördüncü yılı da tamamlanmak üzere. 2004 yılında ül-
kemizde ve dünyada yaşanılan sürecin önceki yıllardaki gelişmelerin ve projelerin devamı
olduğu bilinmektedir. Ülkemiz coğrafyasının yanı başında ülkelerin işgal edilişi, soykınm
olarak nitelendirilecek düzeyde insan avına çıkılması, başta ortadogu petrol rezervleri ve
enerji kaynaklarının kontrolü olmak üzere, Çin, Japonya, Rusya, ABD ve AB arasındaki mü-
cadelenin kızışarak gelişmesi, uluslararası sermayenin küreselleşmesi vb. gelişmeler yanın-
da emperyalizmin zaman zaman kendi arasında çelişen, çatışan farklı yönelimleri barındır-
ması dikkat çekiyor. Bir yandan devletler tarafından politik, askeri ve diplomatik stratejiler
devreye sokularak ittifaklar oluşturuluyor, güç ve baskı politikaları yoluyla emperyalizmin
çıkarları Yugoslavya, Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi işgaller yaratılarak dayatılıyor. Diğer
taraftan ise mekan ve zamanda sermayenin gücünün belirleyicilik kazandığı, üretim, ticaret,
sermaye akışları, teknoloji ve para transferleri, döviz spekülasyonu, enformasyon akışları
gibi politik-ekonomik bir süreç olarak emperyalizme işlerlik kazandırılıyor.

Barışın ve Özgürlüğün karşısında olan ve sözde Dünyanın süper gücü olarak ifade edi-
len ABD'de başkanlık seçimlerini ikinci kez George W. Bush kazandı. Bu durum küreselleş-
me olarak tanımlanan yeni emperyalizmin ikinci Bush döneminde hem politik hem de iktisa-
di anlamda saldırısını geliştirerek devam edeceğini daha da vahşileşecegini göstermektedir.

Yıllardır her alanda, ülkemiz coğrafyasının her köşesinde değişik platformlarda bilgi
sahibi olunsun olunmasın herkesin fikir ürettiği Avrupa Birliği konusunda 17 Aralık 2004'te
Brüksel'de müzakere anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği, Türkiye ile tam üyelik müzakere-
lerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasını koşullar koyarak kabul etti. Bu konu üzerine
TMMOB ve bileşenleri 196O'lı yıllardan günümüze, bağımsızlık, demokrasi, insan hakları,
özgürlük, yurtseverlik vb. temel çizgisinde nasıl bir dik duruş ortaya koymuş ise bu günler-
de de bu duruşun yükseltilerek sürdürülmesi çok daha önemli hale gelmektedir.

Türkiye üzerine oynanan oyunların, içinden çıkılamayacak bir tünele sıkıştırılması, gi-
derek emperyalist ülkelerin güdümüne sokulmasını kutlayanlar ve alkışlayanlar Lozan'dan
Sevr'e gidişe katkı koyduklarını asla unutmamalılar. Biz Mühendis ve Mimarlara bu süreç-
te ağır sorumlulukların düştüğünü görmek, bilmek durumundayız.

Aynca bugün Mühendis ve Mimarlar olarak düşük ücrete, haksız rekabete, işsizliğe
hatta sefalet ve açlık çizgisine düşüşümüzün ve yukanda belirttiğimiz tüm toplumsal olum-
suzlukların nedeninin yıllardır uygulanan sömürü düzeni ile Dünya Bankası, Dünya Ticaret
Örgütü ve IMF'nin dayattığı politikalar olduğunu bilmek ve anlatmak zorundayız.

Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde halkı ile bütünleşmiş, tüm yaşa-
mını İsrail'e karşı filistin halkının onurlu ve haklı mücadelesine ve direnişine adamış Yaser
Arafat 11 Kasım 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anarken, Filistin halkının
emperyalizme karşı mücadelesini ve direnişini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Değerli dostlar;
Odamız Genel Kumlunda kabul gören "HKMO Denetim Komisyonları Yönetmeliği"

TMMOB Yönetim Kurulunca 06.11.2004 tarih ve 102 sayılı karar ile onaylanmış olup, bül-
tenimizin bu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giriyor.

Bültenimizin bu sayısında; 28 Mart - 01 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara'da gerçekleş-
tirilecek olan lO.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı'na çağrı yazısı, TMMOB ve Oda-
mızın basın açıklamaları, Kamu İhale Yasası ve diğer mesleki konulara ilişkin Kurum ve Ku-
ruluşlar ile ilgili yazışmalar, Odamız Bilgi Sistemi (HKMOBİS) ve büro hizmetlerine yönelik
Odamız çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim, HKMO Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyon-
lar Çalıştayı, Üçüncü Dikili Yaz Eğitim Kampı, Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edimini ne
ilişkin yapılan inceleme ile TKGM ile ortak çalışmalarımıza yer verdik. Ayrıca "Avrupa Sos-
yal Forumu", "Yol Projelerinin Modellendirilmesi için Tasarlanan Sayısal Arazi Modeli Prog-
ramı-Sam 15'in Tanıtılması", "Dünüyle Bugünüyle Safranbolu", "Bilgi Edinme Hakkı ve Bil-
gi Sistemleri", "Filistin" konulu makaleleri bültenimizde bulabilirsiniz.

Bültenimizin bu sayısında da her zaman olduğu gibi Şubelerimizin etkinlikleri ve böl-
gelerden haberler, atananlar, doğanlar ve aramızdan ayrılanlar bölümüne yer verdik.

Görüş öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.Tüm üyelerimizin Yeni yılını kutlar, bir sonraki
bülten'de ve 2005 yılında buluşmak üzere sevgiyle ve dostça kalın.

Yayın Kurulu



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ilkini
1987 yılında düzenlediği kurultaylarının onuncusunu
28 Mart-01 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara'da ger-
çekleştiriyor. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirilecek olan 10. Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultayına ilişkin duyurular üyelerimize, ka-
mu kurumlarına, harita ve kadastro sektöründe faali-
yet gösteren firmalara, yerel yönetimlere, üniversite-
lere ve üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirilmişti.

İnternet ortamında Odamızın web sayfası aracılı-
ğıyla erişilebilen duyurularımızda vurgulandığı gibi, ku-
rultaylarımızın en önemli yanı, mesleki bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin gerek meslektaşlarımız gerek-
se diğer katılımcılarla birlikte değerlendirildiği ve or-
taya çıkan eğilimlerin mesleki kamuoyumuzla ve top-
lumumuzla paylaşıldığı bir platform olma özelliği taşı-
masıdır. Kurultaylarımızın bir diğer önemli yanı ise,
mesleki bilimsel ve teknik konuların toplumsal boyut-
ları ile güncel toplumsal ve politik başlıkların gündeme
alınarak tartışılmasına olanak sağlamasıdır.

Önem verdiğimiz, daha nitelikli ve etkin kılınması
gerektiğine yürekten inandığımız kurultayımızda aşa-
ğıdaki konulara ilişkin çalışmaların katılımcılarla payla-
şılacağı sizlere duyurulmuştu:

• Dünyada ve ülkemizdeki toplumsal, siyasal ve
ekonomik gelişmeler ve Jeodezi ve Fotogramet-
ri Mühendisliğine yansımaları

• Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin gelece-
ği ve geliştirilecek politikalar

• Hizmetlerin liberalizasyonu ve Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliği

• Devletin yeniden yapılandırılması, merkezi ve
yerel yönetimler, Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisliği

• Hizmetlerin eşdeğerli ligi, mesleki standartlar,
mesleki yeterlilik

• Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik
• Öğrenci örgütlenme ve etkinlikleri
• Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebile-

cek açılımlar

• Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik
• Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş

analizi
• Kartografya - Mekansal bilgi iletişim aracı olarak

harita ve görselleştirme teknikleri
« Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Uydu teknolojileri-Jeodezi ve Uzaktan Algılama
• Fotogrametri
• Yer kabuğu hareketleri, tektonik, doğal afetler,

afet yönetimi ve Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisliği

• Mühendislik ölçmeleri ve ölçme teknikleri - En-
düstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hid-
rografik ölçmeler, navigasyon

• Kamu ölçmeleri
• Ülkemizde kadastro çalışmaları
• Yerel yönetimlerde Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği
• Taşınmaz mal yönetimi ve değerlemesi
• Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, standartlar ve yasal

düzenlemeler
Kurultayımız, yukarıda sıralanan ve sayıları artırıla-

bilecek konulara ilişkin görüş, düşünce, deneyim ve
birikimlerini katılımcılarla paylaşmak isteyen kişi ve
kurumların bildirili katılımları ile gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, mesleki ve teknik konuların yanı sıra toplum-
sal başlıklardaki tartışma ve panel toplantıları kurultay
gündeminde yer alacaktır. Program kapsamına sosyal
etkinliklerin de dahil edilmesi yönünde çalışmalar de-
vam etmektedir. Kurultay programında, geçmiş ku-
rultaylarımızda olduğu gibi meslektaşlarımızın güncel
teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmeleri konu-
sunda önemli katkı sağlayan ve ürünlerini tanıtmak is-
teyen firmaların katılımıyla gerçekleştirilecek olan bir
sergi yer alacaktır.

Kurultay programı ve kurultaya ilişkin gelişmeler
için Odamızın web sayfasını ziyaret edebileceğinizi ha-
tırlatır, mesleki alanda aklın ve bilimin ışığında açılım
geliştirmemizde önemli bir payı olan kurultayımızda
sizleri de aramızda görmek istediğimizi bir kez daha
vurgularız.

Dr. M. TevfikÖZLÜDEMİR
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
28 Mart-01 Nisan 2005 Tarihlerinde

Ankara'da Gerçekleştiriliyor



BASINA VE KAMUOYUNA
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı'nca yapılan tespitlere göre, 15 Temmuz 2004 tarihi itibariyle, çalışan toplam 1.564.777 kamu
emekçisinin 787.882 adedi sendika üyesidir. Sendikalaşma oranı % 50,35'dir. Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Memur Sendikaları Konfederasyonu, 15
Eylül 2004 tarihinde Hükümet ile yetkili sendika olarak üçüncü kez toplu görüşmelere başlayacaklardır

IMF ve DB'nın dayattığı politikalar ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Kamu Personeli Rejimi Kanunu gibi tüm
toplumun muhalefet ettiği Kanun değişikliklerinin gündeme getirildiği bir ortamda üçüncü dönem toplu görüş-
meleri başlamaktadır. Sendikaların mali, sosyal, özlük istemleri ve çalışma koşulları yanı sıra, demokratik istem-
lerinin de gündeme getirilmesi beklenirken; daha taraflar masaya oturmadan IMF ve diğer uluslararası kuruluş-
ların istekleri doğrultusunda, siyasi iktidarın 2005 yılı için % 8'den fazla zam vermesinin mümkün olmadığını
açıklaması, süreci baştan tıkamakta ve toplu görüşmeyi yine saptırarak, yalnızca ücrete yöneltmektedir. Oysa,
çalışanların ücretleri yanı sıra, çalışma koşullarının tamamının da toplu sözleşmenin kapsamında olması nede-
niyle, işe alınma ve işten ayrılma usullerine kadar kamudaki istihdamın her düzeyinde, sendikalar söz ve karar
sahibi olmalıdır.

IMF ve DB'nın dayattığı politikalar ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Kamu Personeli Rejimi Kanunu gibi tüm
toplumun muhalefet ettiği Kanun değişikliklerinin gündeme getirildiği bir ortamda üçüncü dönem toplu görüş-
meleri başlamaktadır. Sendikaların mali, sosyal, özlük istemleri ve çalışma koşulları yanı sıra, demokratik istem-
lerinin de gündeme getirilmesi beklenirken; daha taraflar masaya oturmadan IMF ve diğer uluslararası kuruluş-
ların istekleri doğrultusunda, siyasi iktidarın 2005 yılı için % 8'den fazla zam vermesinin mümkün olmadığını
açıklaması, süreci baştan tıkamakta ve toplu görüşmeyi yine saptırarak, yalnızca ücrete yöneltmektedir. Oysa,
çalışanların ücretleri yanı sıra, çalışma koşullarının tamamının da toplu sözleşmenin kapsamında olması nede-
niyle, işe alınma ve işten ayrılma usullerine kadar kamudaki istihdamın her düzeyinde, sendikalar söz ve karar
sahibi olmalıdır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası, toplu sözleşme ve grev hakkına yer vermediği gibi, sendika üye-
liğini darlaştıran, sendikaların iç işleyişine müdahale eden, iç çelişkileri nedeniyle de uygulamada önemli sorunlar
yaratan bir yasadır. 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde, siyasi iktidarın emek karşıtı siya-
si tercihleri ve 4688 Sayılı Yasanın sınırlamaları da dikkate alındığında, toplu görüşmelerin kamu emekçilerinin
hakları açısından sağlıklı sonuçlar üretemediği görülmektedir. 2003 yılında yapılan görüşmelerde siyasi iktidarın
temsilcileri toplu sözleşmeli, grevli sendikal haklar ile siyaset yasağının kaldırılması konusunda taahhütte bulun-
muş, ancak bu taahhütlerinin gereğini yerine getirmemişlerdir. Demokratikleşme söylemlerinin yoğunlaştığı bir
dönemde, sendikal hak ve özgürlükler sürecinde verdiği mücadele ve savunduğu ilkeler nedeniyle KESK Eğitim-
Sen'e yönelik açılan kapatma davası da, siyasi iktidarın örgütlü topluma bakış açısını gözler önüne sermektedir.
KESK'in başvurusu üzerine ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'nin Mart 2003 tarihli raporunda, "Hükümetten
4688 sayılı Yasayı, memurların sendika karşıtı ayrımcılığa karşı etkin korunması için önlemleri de içeren ve 87, 98
ve 151 sayılı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde gerekli önlemleri alarak değiştirme-
sini talep etmektedir" denilmektedir. AB'ye uyum sürecinde verilen taahhütler doğrultusunda hazırlanan yasa ta-
sarıları arasında, nedense, grevli, toplu sözleşmeli bir Sendika Yasası gündeme getirilmemektedir.



Mesleki, demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla hareket ederek çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayi-
leşen bir Türkiye özlemiyle, üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve
emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren TMMOB, kamu emekçilerinin fiili ve
meşru mücadele anlayışından aldığı güçle, ortak örgütlenme önündeki engelleri kaldırmaya ve örgütlü bir çalışma
yaşamını egemen kılmaya yönelik mücadelesini desteklemeyi aynı kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu süreçte TMMOB, Anayasa'nın 90. maddesinde yapılan değişikliğe de dayanarak öncelikle "toplu görüşme"
masasının "toplu sözleşme" masasına çevrilmesini istemekte ve beklemektedir. Çünkü, binlerce mühendisin, mi-
marın, şehir plancısının da çalıştığı kamuda, insanca yaşanabilecek koşullar için kamu emekçilerinin pazarlık
güçlerini artıracak kazanımların öncelikle elde edilmesinden başka seçenekleri bulunmamaktadır. Bu nedenle
TMMOB, anayasal bir hak olan grevli, toplu sözleşmeli bir Sendika Yasası için mücadele eden kamu emekçileri-
ni desteklemeye devam edecektir.

Küreselleşme; içinde yaşadığımız döneme damgasını vuran kapitalizmin çokuluslu şirketler aracılığıyla dünya
boyutunda kurduğu ekonomik egemenliğin son aşamasıdır. Gelişmiş ülkeler, mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler
arasında olağanüstü bir hızla dolaştırarak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, sanayisini ve çalışanlarını bü-
yük çapta etkilemekte, politik ve toplumsal dengeleri bozarak, gelir dağılımını çalışanlar aleyhine kötüleştirmek-
tedirler. Spekülatif sermayenin, olağanüstü boyutlara ulaşarak üretime yönelik-verimli sermaye yatırımlarını ön-
lediği, işsizliği arttırdığı, neden olduğu ekonomik krizlerin yıkıcı etkileri ile çalışanları yoksullaştırdığı açıktır. Ül-
kemizde uygulanan ekonomik programın temel felsefesini, dünyada yaşanan bu gelişmelerden bağımsız olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası sermayenin yukarıda sözü edi-
len istemlerine uygun olarak enerjiden haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar he-
men tüm alanlarda yapısal bir değişim programına tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de giderek artan bir ivmeyle sa-
nayi yatırımı azalmakta, işsizlik oranı büyümekte, çıkan krizlerin sık ve dayanılmaz boyutları, yoksullaşma süre-
cini kronik hale getirmektedir. Son dönemlerde ekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmelerin temelinde üre-
tim, yatırım, istihdam ve teknolojik gelişmeler gibi nedenler değil; iş gücü üzerindeki baskılar yer almaktadır.

Bu süreçte, Devletin kendi rakamları kamu emekçilerinin yaşadığı yoksullaşmayı gizleyememektedir. DPT ve Ma-
liye Bakanlığı verilerine göre son 10 yılda kamu emekçileri % 15 yoksullaşmış durumdadır. Türkiye ekonomisi
kırılgan ve sıcak para akışına dayalı yapısı nedeniyle her an yeni krizlere gebedir. Bu gibi durumlarda enflasyon
tahminlemesine yönelik yapılan ücret artışları kamu emekçileri açısından yüksek kayıplara yol açmaktadır. Enf-
lasyon rakamlarının yanıltıcı olduğu, hesaplama yönteminin gerçeği tam olarak yansıtamadığı ve yüksek ücret
gruplarına yapılan artışların ücretlerin yüksek olarak görünmesine neden olduğu dikkate alındığında, ücretlerde-
ki erime oranının çok daha yüksek oranlarda olduğu ortadadır. Bu durumdan kamuda ve özel sektörde çalışan
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da büyük çapta olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle son on yılda
sosyal haklar budanmış, ücretler azaltılmış, refah düzeyi düşmüş ve en üstte yaşayan % 5 oranındaki kesim, bü-
yük bir ranta ve sömürü artı değerine sahip olmuştur. Yatırım harcamalarının % 4 olduğu, faiz harcamalarının
ise % 40 oranıyla bütçenin en büyük payını almaya devam ettiği günümüzde, bütçe kalemlerinde personel har-
camalarına ayrılan pay 1992 yılında % 41,74 iken, 2000 yılından beri % 20 düzeylerine indirilmiştir. Bu süreçte,
kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları son yıl-
larda hızla aşındırılarak üretim ve denetim süreçlerindeki konumlarına, üstlendikleri sorumluluklara ve almış ol-
dukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının yaklaşık 1.500.000.000
TL, açlık sınırının yaklaşık 500.000.000 TL, 2004 yılı asgari ücret yıl ortalamasının 433.575.000 TL/Ay, 25 yıllık
mühendis-mimar ve şehir plancılarının 2004 yılı ortalama ücretinin 900.000.000 TL/Ay olduğu günümüzde, 15
Eylül 2004 tarihinde başlayacak görüşme sürecinde; siyasi iktidarı halktan oy isterken söz verdiklerini yerine ge-
tirmeye, IMF ile yapılan anlaşmalara atıfta bulunarak devletin maddi olanakları ibaresi altına sığınmamaya, hak
edilen tutar bütçe büyüklüklerini aşıyor yanıltmacasına ya da dışarıda işsizler ordusu var dayatması ile sosyal ke-
simleri karşı karşıya getirerek ortamı germe ve bu durumdan yararlanma kolaycılığına kaçma yerine; milyonlar-
ca kamu emekçisinin ve ailelerinin istemlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. TMMOB olarak, 70.000'i kamu
fiiTifiknisi yaklaşık 950 000 ı"ıvfimİ7 adına divnrıi7 ki1



Kamunun küçültülmesi ve niteliksizleştirilmesine yönelik olarak sürdürülen kamu personel harcamalarının aşağı
çekilmesi politikası durdurulmalı, üyelerimizin açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılmış maaşları insan-
ca yaşanabilecek düzeye çıkarılmalıdır. Öncelikle, yaklaşık 450 $'a düşen ücretimiz, en az iki katına çıkarılmalı-
dır. Ayrıca, tazminat, sosyal yardım, ek ödenek ve harcırahlar gerçekçi oranlarda belirlenmelidir. Sendikal hakla-
rın özgürlük alanı genişletilmeli, grevli, toplu sözleşmeli bir Sendika Yasası ivedilikle çıkarılmalıdır. Çalışanların
gerek çalışma koşullarında gerekse kamu hizmetlerinin yürütülmesinde işyerlerinden başlayarak bütün aşama-
larda sendikaları aracılığıyla söz, karar ve yetki sahibi olabilmeleri sağlanmalıdır.

Bir ülkenin varlığının, ulusal bağımsızlığının ön koşulu olan kamusal alanı kurum ve kuruluşlarıyla, çalışanlarıy-
la yok etmeyi amaçlayan, Anayasanın değiştirilemez ilkeleri arasında yer alan "Sosyal Devlet" anlayışını ve varlı-
ğını işlemez hale getirmeye çalışan "Kamu Yönetimi Reformu" çalışmaları durdurulmalıdır.

Kamudaki istihdam yapısını önemli ölçüde değiştirme ve çalışma yaşamını esnekleştirme ve kuralsızlaştırma
amacıyla 1.5 milyon kamu emekçisini sözleşmeli hale getirerek bir yıllık sözleşmelerle çalıştırmayı, yıllık izinleri
azaltmayı, nakil istenilmesine engel olmayı, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırmayı, emeklilik ve sosyal güvenlik hak-
kını ortadan kaldırmayı hedefleyen Kamu Personeli Rejimi Yasa Tasarısı derhal geri çekilmelidir. Siyasi iktidar
sendikaları dışlayan bir tutumla, çalışma koşullarında köklü değişiklikler öngörme yerine, iş barışının korunma-
sını sağlamalıdır. Kamuda yıllardır yüzdelik zam mantığıyla yapılan ücret artışlarına son verilerek, aynı işi yapan
personel arasındaki ücret makasının arasının açılması engellenmelidir. Farklı kurumlarda çalışan aynı unvana sa-
hip personel ile aynı kurumda çalışan farklı statüdeki personel arasındaki dengesizlik giderilmelidir.

Ücret sisteminin çok değişkenli ve karmaşık yapısı sadeleştirilmeli ve adil bir ücret sistemi yaşama geçirilmeli-
dir. Kamu emekçilerinin önündeki siyasetyasağı kaldırılmalıdır.

Siyasi iktidar, uyguladığı baskı, sürgün ve siyasi kadrolaşmaya derhal son vererek, liyakati ve birikimi esas alan
bir personel politikası yürütmelidir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını yoksulluk sınırlarının yarısı bir ücret-
le yaşamaya mahkum eden, meslek onurumuzu yok etmeye çalışan IMF ve DB'nin dayattığı politikalara son ve-
rilmelidir.

Gelirlerinin büyük kısmı ödediğimiz vergilerden oluşan bütçenin içinde kara bir delik olarak duran faiz ödemele-
ri konusunda bir düzenleme yapılmalı ve bütçede sağlanacak rahatlama ile temel kamu hizmetlerine, kamu emek-
çilerine ve yatırıma, sosyal devlet ilkesi gözetilerek, daha fazla kaynak aktarılmalıdır.

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları ülkenin kalkınmasının ve gelişmesinin planlanması, projelendirilmesi,
projelerin uygulanması, denetimi, işletilmesi, bakımı ile ekonomik yaşamın tüm noktalarında etkili olarak yer al-
maktadır ve kalkınmanın ve gelişmenin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak bizler, üretimden ve sanayileşmeden hızla uzaklaşan ülkemizde,
bilim ve teknoloji politikaları temelinde ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanmasını, yeniden üretim, yatırım, is-
tihdam ve hakça bölüşüm temelinde politikalara dönülmesini istiyoruz.

Bizler, yaşamakta olduğumuz ekonomik büyümeden ve artan ulusal gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz pa-
yı istiyoruz. Biliyoruz ki Ülkemiz, üretim, yatırım, planlamaya dayalı büyüme-kalkınma politikalarının uygulanma-
sı durumunda, mühendisine, mimarına, şehir plancısına, doktoruna, öğretmenine, memuruna, işçisine, emekli-
sine hakkı olan ücreti karşılayabilecek güçtedir.

TMMOB, bir yandan üyelerinin ekonomik-demokratik istemlerini dile getirirken ve özlük haklarını geliştirme mü-
cadelesi verirken, bir yandan da, bu ülkede, en gerekli alanlarda, her toplumsal sorunda taraf olmuş kamu emek-
çilerinin toplu görüşme masasındaki haklı ve gerçekçi istemlerinin yanındadır.

Mehmet SOĞANCI

Yönetim Kurulu Başkanı



BASINA VE KAMUOYUNA

UNUTMADIK...

UNUTMAYACAĞIZ...

UNUTTURMAYACAĞIZ...

17 Ağustos 1999 yılında ülkemizde yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak anılan, on binlerce insanımızı yitirdiği-
miz Marmara Depreminin ardından tam 5 yıl geçti.

Büyük can kaybının yalnızca depremin şiddetine bap olmadığı, yer seçimi, planlama ve yerleşmelerdeki çar-
pıklıklar ile yapım hatalarının büyük rol oynadığı bu felaketin ardından, yine verilen sözler tutulmadı, yaralar
yeterince sarılmadı, acılar unutturulmaya çalışıldı.

17 Ağustosun heryıldönümünde insanlar hep haykırdı, "Unutmadık Unutturmayacağız", "Uyuma Türkiye Ben
Uyumuyorum", "Katiller Halka Hesap Verecek" diye. Ancak üzülerek görüyoruz ki, katiller ne adalete ne de
halka hesap verdi. Hem uyuduk, hem unuttuk, hem de uyutulduk. Yıllardır kaderlerine terkedilmişliğin sonu-
cunda bu gün insanlar, %30"lara varan işsizlik, her beş esnaftan biri icralık, onlarca intihar olayı ve 12"ye ka-
dar düşen suç yaşı ile karşı karşıya kalmışlardır.

Evet böylesi bir felaketin ardından ders de alınmadı, tek gerçek yol gösterici bilim yobazlık, karanlık ve yol-
suzluğa kurban edildi. Sonuçta onlarca insanımızı da demiryolu kazalarında kaybettik. Yapılan açıklamalar
gösteriyor ki kimsenin ders almaya da niyeti yok.

Ama bizler yaşanan felaketi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı her platformda haykırmaya devam ede-
ceğiz. Umuyoruz ki bir gün yapılması gerekenler yapılsın, insana hakettigi değer verilsin, bilim yobazlık, ka-
ranlık ve yolsuzluğa kurban edilmesin ve 45 saniyede yitip gitmesin insanlar.

Gelecek yenecek yalanı ve talanı

Milyarlarca insanız, güleceğiz

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız...

17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz...

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI



12 Kasım 2004

10 Kasım 2004 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan ve milletvekillerinin kullanıma ait olan lokan-
tadada Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Sayın Hakan TAŞÇI ile beraberindeki kişiler tarafından
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Üyemiz Sayın Orhan SÜR'e karşı fiziksel şiddette bulunulduğu
haberleri basından üzüntü ile öğrenilmiştir.

Hem TBMM çatısının saygınlığını zedeleyen hem de şiddete başvuran herkesi kınıyor ve TBMM Başkanını
göreve çağırıyoruz.

TBMM YÖNETİMİ MECLİS İDARE HUKUKUNU İŞLETMELİDİR

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerinin
bütün tavır, davranış, eylem ve söylemleriyle, hukuksal ve toplumsal sorumluluklarının bilincine uygun
hareket etmeleri gerektiğini, kamuoyuna bir kere daha hatırlatıyoruz.

Anılan iddialar çerçevesinde TBMM Yönetimi tarafından gerekli incelemelerin yapılarak konunun
aydınlatılması ve basına ve kamuoyuna açıklama getirilmesi, ayrıca fiziksel saldırıda bulunan kişiler hakkında
hukuki işlemlerin yapılması yanında, TBMM saygınlığına gölge düşürülmemesi açısından bizzat özür
dilemeleri kamu vicdanı bakımından zorunludur.

KATILIMCI DEMOKRASİ, LAİKLİK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TÜM HALKIMIZCA
BENİMSENEN VE ARANAN DEĞERLERDİR

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü yitirdiğimiz 10 Kasım'ın yıldönümünde, Sayın
Başbakan R. Tayyip ERDOGAN'ın, gazete manşetlerine yansıyan konuşmasında yeralan "milli egemenlik,
milli devlet, laiklik gibi kavramların demokratik gelişmeye paralel şekilde yeni anlamlar kazandıkları,
hayatın ve dünyanın bütünü gibi değişime açık oldukları unutulmamalıdır" ifadeleri (Hürriyet Gzt.
11.10.2004, Sf.22), TBMM çatısı altında yaşanan olaylar ile birlikte yorumlandığında Cumhuriyetimizin
geleceği konusunda endişe yaratmakta ve halkımızın benimsediği temel kavramların gözardı edildiği
kuşkusunu doğurmaktadır.

Cumhuriyetin temel ilkeleri, bir kurtuluş savaşı sonunda, halkımızın iradesi ile yaşama geçirilmiş olup, bu
ilkeler, herhangi bir siyasi unsurun, zümrenin veya sınıfın inisiyatifi ile asla zayıflatılamaz, değiştirilemez veya
farklı anlamlandırılamaz. Bu yöndeki her türlü girişimin demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
anlamında doğrudan veya dolaylı yıkıcı etkiler yarattığı toplumsal tarihimizde defalarca yaşanmış örneklerden
de görülmektedir.

Demokratik ve laik Cumhuriyet kurumu olmanın onuru ve sorumluluğuyla,

Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz...

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI



2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için ek yerleştirme kı-
lavuzu hazırlanarak, buna göre tercihlerin yapılması gerektiği ilan edilmiştir. Bilindiği gibi, Kamu Kurum ve Kuru-
luşları ihtiyaç duydukları kadrolar ile bu kadrolar için aranılacak koşulları Devlet Personel Başkanlığı'na bildirmek-
te, bu kadrolar Devlet Personel Başkanlığı adına yerleştirmeyi yapacak olan ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurul-
makta ve sınav puanına göre yerleştirmeler yapılmaktadır.

08.11.2004 tarihinde dağıtımına başlanan Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Mer-
kez teşkilatına yerleştirilmesi yapılacak mühendis kadroları için koşullar belirtilmiştir.

Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne alınacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden,
Makina, Petrol Mühendisliği için toplam 13, Jeoloji mühendisliği için de 75 kadroya erkek olmak şartı geti-
rilmiştir. Sadece 5 jeoloji mühendisliği kadrosu için, kadın olma koşulu aranmaktadır.

İşsizlik olgusunun yaygın olduğu meslek alanlarımızda yapılan personel alımları olumlu bir gelişme olsa da, mühen-
dislik alanlarında yapılacak başvurularda gündeme getirilen cinsiyet ayrımcılığı, tüm olumlulukları örtmüştür.

Aranan diğer şartlar arasında kadın ve erkek jeoloji mühendisleri için de "seyahate ve arazide çalışmaya elverişli
olmak" koşulunun getirilmiş olması, yapılan bu ayrımcılığın nedeninin, masum olmayan düşüncelerde aranma-
sını gerektirmektedir. Geçen yıl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ne yapılan personel alımında da benzeri
cinsiyet ayrımcı politakalarla karşılaşılmıştır.

Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öğrenciler, kadın erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, mesleğin gerektir-
diği zor arazi koşullarında bile çalışabileceği bilinciyle mezun olmaktadırlar. Aynı iş koşullarında erkeklerle eşit ça-
lışma gücüne sahip kadın meslektaşlarım aleyhine çalışma hayatına girişte ayırımcılık yapan bu zihniyet, kadınların
üniversitelerin mühendislik bölümlerine alınmamalarını savunan bir anlayış ile özdeştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün alacağı mühendislik kadrolarından sadece 5 tanesini kadınla-
ra ayırması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmakta ve Anayasa'da herkese tanınmış çalışma hak-
kının kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı yapan bu uygulama, Anayasa'nın 10. Madde-
si, İş Kanunu'nun 5. ve "BM kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi" 11. Maddeleri-
ne, Uluslararası Çalışma Örgütü mevzuatına aykırıdır.

İş yaşamında kadın meslektaşlarımıza karşı yapılmış hiçbir hukuki zemini olmayan bu çağdışı ayrımcılığı,
sessiz kalarak kabul etmek mümkün değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken, alınacak personelin sadece kadro ve pozisyonlarının ayrıntılı ola-
rak belirtilmesi ve takdir yetkisinin başvuru sahiplerine bırakılmasıdır.

Emeğini ve mesleki birikimini ülkesinin gelişimi, toplumun çıkarı için harcamış kadın meslektaşlarımız, meslekle-
rinde en az erkek meslektaşları kadar başarılı olduklarını ispatlamışlardır.

Hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş kadın meslektaşlarımıza karşı iş hayatında uygunanan bu ayrımcılığı
kınıyor, konuyla ilgili gerekli girişimleri sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI





İLGİ : Üyemiz Ali Mehmetçik OĞUZ'un 12.10.2004 tarihli yazısı

İlgi yazı ile; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Resmi Gazete'de yayımlanan, geçici işçi kadrosunda Harita Mü-
hendisi alımına yönelik ilanı üzerine yapılan iş başvurusunun, diplomada "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendi-
si" unvanı bulunduğu gerekçesi ile reddedildiği belirtilerek, konunun açıklığa kavuşturulması istenmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135.maddesinde; "Belli bir mesleğe sahip olanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve gü-
veni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyele-
ri tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleri-
dir." şeklinde tanımlanan ve 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan TMMOB'ye bağlı, kamu kurumu niteliğindeki
bir meslek kuruluşudur.

Odamız, mesleğimizle ilgili Mühendislik Hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel
yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşa-
masında izlenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği ve ülkemiz yararı açısından gerçekleştiril-
mesi zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi; 1949 yılında Yıldız Teknik Okulunda baş-
lamış olup, 1982 yılına kadar Karadeniz Teknik, İstanbul Teknik, ve Selçuk Üniversitelerinde eğitim sürdürül-
müştür. Bu üniversitelerimizden mezun olanlara Harita Mühendisliği unvanı ile diploma verilmiştir. Ancak
1982 yılında YÖK Yasası ile birlikte anılan üniversitelerimizde yeni düzenleme yapılmış ve mezun olanlara "Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisi" unvanı ile diploma verilmeye başlanmıştır. Günümüzde anılan üniversite-
lere ek olarak Zonguldak Karaelmas, Afyon Kocatepe ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinde belirtilen isimle ye-




