
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
3 9 . OLAĞAN GENEL KDRDL SONUÇ DİLDİRGESİ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 39. Olağan

Genel Kurulu, TMMOB ve Odamızın 50. kuruluş yılında.

16-17 Nisan 2004 tarihlerinde, 273 delegenin

katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel

Kurulumuz, onurlu geçmişi ve toplum yararıru ilke

edinen tutumuyla toplumumuzda kendisine saygın bir

yer edinmiş olan TMMOB'nin ve Odamızın 50. kuruluş

yıldönümünü kutlamaktadır.

Genel Kurulumuz, bi l imin ve aklın yol

göstericiliğinde yürüttüğü mücadelesini toplum ve

kamu yararı ekseninde sürdürmeyi temel bir örgütsel

görev olarak kabul etmektedir.

Gene! Kurulumuz, insanlığa küreselleşme olarak

Türkiye, emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüğü

yeniden yapılanma süreçlerine en hevesli uyum

gösteren ülkelerden biri konumundadır. Dünya Ticaret

Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi Örgütlerin direktifi

ve denetimi altında uygulanan ekonomik politikalar ile

Türkiye bir sömürgeleşme sürecine sokulmuştur.

Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (GATS) ile genel

olarak bütün kamusal hizmet alanları piyasalaştırılarak

Türkiye hükümetinin verdiği sınırsız taahhütlerle

yabana sermayenin istilasına açılmakta; özel olarak

GATS Antlaşmasında Uzmanlık Gerektiren Hizmetler

kapsamında değerlendirilen mühendislik mimarlık

hizmetlerinin de bugün dünya pazarının yüzde 72'sini

elinde bulunduran 4 büyük

emperyalist ülkenin kontrolüne

geçmesi süreci işlemektedir.

Kapitalizmin küreselleşme

programı kapsamında yürüttüğü

yoğun propaganda ile Türkiye'de

toplumsal düşünce, sınıfsal

istemler, planlama kavramı ve

ulusal-bölgesel- kentsel planlama

saf dışı edilmiş, ülke çıkarı,

toplumsal gelecek, dayanışma ve

ahlaki değerler terk edilmiştir.

Bireysellik, Özel alan, serbest

piyasa, rekabete,ilik, yerellik,

yönetişim, sivil toplumculuk,

yolsuzluk, müşteri odaktı tık

yükselen değerler haline gelmiştir

Ülkemizdefaizlerindüştüğünü,

ödemeler dengesinin rayına

oturduğunu, kapasite kullanımının

büyüdüğünü, IMF programına

uyulduğunu söyleyen Hükümet ve

sermaye çevreleri, çizdikleri pembe

t a b l o l a r l a halkı a v u t m a y a

çalışıyorlar. Oysa, İşsizliğin, açlığın,

sunulan ve başını ABUnın çektiği

e m p e r y a l i s t ü l k e l e r i n ,

Afganistan'ın ve arkasından Irak'ın

işgaliyle Ortadoğu coğrafyasını

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

çerçevesinde biçimlendirmeye

çalıştıkları, İsrail'in Filistin'i yok

etme girişimlerinin hız kazandığı,

BOP e k s e n i n d e y e n i d e n

yapılandırılan NATO'nun Haziran

ayında İstanbul'da toplanacak

zirvesi öncesinde, Kıbrıs'ta

ABD'nin ve AB'nin de müdahil

oldukları bir referandum sürecinin

y a ş a n d ı ğ ı b i r d ö n e m d e

toplanmıştır. Bu dönem aynı

zamanda, Türkiye'yi yeniden

yapılandırmak amacıyla AKP

hükümetince hazırlanan ve

"reform" olarak sunulan bir dizi

yasal düzenlemenin tartışıldığı bir

sürece rast lamaktadır. Bu

reformların kaynağında ise

emperyal izmin dayatmaları

yatmaktadır.





saygınlığını koruyabilen önemli
kurumlarından biri olan TÜBİTAK
yönetiminin bir kereliğine hükümet
tarafından atanmasını öngören
yasa, üniversitelere yönelik olarak,
başta üniversite bileşenlerinin
görüşleri göz ardı edilerek
hazırlanan YÖK yasa tasarısı olmak
ü z e r e b i r d i z i b a ş l ı k t a
gerçekleştirilen müdahaleler, kuran
kursu faaliyetlerinin yeniden
düzenlenmesine yönelik çabalar,
meslek liselerinin kuruluş amacına
aykırı yeni düzenlemelerle
katsayılar değiştirilerek üniversiteye
girişte imam-hatip liselerinin
önünün açılması girişimleri bu
müdahalelerin başlıca örnekleridir.

Gündeme getirilen yasal
düzenlemelerle kamuda ve özel
sektörde çalışanların ekonomik,
sosyal ve özlük haklarına yeni bir
saldırı gerçekleştirilmektedir.
Performansa dayalı, keyfiyete,
güvens iz l iğe, kurals ız l ığa,
sendikasızlığa ve örgütsüzlüğe açık
bir istihdam modeli yaşama
geçiri lmeye çalışılmaktadır.
Mühendis ve mimarların da özlük
haklarına yönelik bu saldırıdan
etkilenecekleri agktır. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası:

olarak yaşanan gelişmeler yeni
uygulama başlıklarını ortaya
çıkarmışt ı r . Bu a l a n l a r d a
mesleğimizin teknik ve bilimsel
işlevlerinin geliştirilmesi, bu
gelişmeler üzerine politikalar
üretilmesi, üniversitelerimiz ile
kurulacak iletişim ve meslek içi
eğitim programlarının yaşama
geçirilmesiyle meslektaşlarımızın
bu sürece adapte edilmeleri ve
bütün bunların kamuoyu ile
paylaşılması Odamızın temel
görevleri arasındadır.

Mesleki s o r u n l a r ı m ı z ı n
aşılmasında ve yeni gelişmelere
uyum sağlamada önem taşıyan bir
diğer konu ise teknik standartların
oluşturulmasıdır. Sonuçlanma
aşamasına gelen "Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği" bu açıdan atılan
önemli bir adımdır. Aynı şekilde, bir

çok mesleki uygulama başlığında
benzer adımların at ı lması
gereklidir. Bu uygulamaların en
önemlilerinden biri, ülkemizde de
giderek daha yaygın bir uygulama
alanı bulan Coğraf i Bilgi
Sistemleridir (CBS). Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin hukuksal altyapısı,
veri organizasyonu ve paylaşımının

ücretli çalışanların ekonomik,
sosyal ve özlük haklarına yönelik bu saldırılara, örgütlü
gücüyle karşı duracak; çalışanların grevli toplu
sözleşmeli sendika hakkı, siyasal partilere üye oima ve
faaliyette bulunma hakkı başta olmak üzere bu alanda,
TMMOB'nin diğer bileşenleri, sendikalar ve demokratik
toplumsal kitle örgütleri ite birlikte mücadele verecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisliğini diğer
disiplinlerden ayıran en önemli özelliği, teknolojiyi en
yoğun olarak kullanan ve çok sayıda mesleki disiplinle
ortak çalışma yürüten bir disiplin olmasıdır.
Mesleğimizde, olağanüstü teknolojik ilerlemelere bağlı

nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin
düzenlemeler, e-devlet uygulamalarında CBS'nin yeri
Odamızın çalışmalarında gündem başlıkları arasında
yer almaktadır.

Genel Kurulumuz, ülkemizde yaşanan tüm olumsuz
gelişmelere karşın emekçi sınıfların onurlu
mücadelesine mühendislerin katılımını örgütleyen
TMMOB ve Odamızın yıllardır sürdürdüğü emekten,
eşitlikten, özgürlükten, barış ve demokrasiden,
demokratik ve laik sosyal hukuk devletinden yana
mücadeleyi yine insanlığın tarihsel mücadelesi
içerisinde sürdürmeye kararlıdır.



3 9 . ÇALIŞMA DÖNEMİNE GİRERKEN
Cengiz OAGDEUN

Genel Sekreter

Her İki yılda bir yapılan seçimli Olağan Genel
Kurullar süreci. Şubelerimizin ardından 16-18 Nisan
2004 tarihlerinde Ankara'da yapılan Odamız 39.0lağan
Genel Kurulu ile tamamlanmış bulunmaktadır. Bu
dönemde gerek Şube Yönetim ve gerekse Odamızın
diğer Kurullarında görev alan tüm meslektaşlarıma
başarılar diliyorum.

3 9.Çalışma dönemini diğerlerinden ayıran en
önemli özellik; bu dönemin TMMOB ve bağlı 10 oda ile
birlikte. Odamızın 50. Kuruluş yılına denk gelmesidir.
TMMOB Yönetim Kurulunca alınan 03 Nisan 2004 tarih
ve 393 sayılı kararla, 5O.yıl etkinliklerinin Mühendislik
Mimarlık Haftası olarak kutlanan 18-22 Ekim 2004
günlerinde yapılmasına yönelik hazırlıklara başlan-
mıştır. Henüz kesinleşmemiş olan Odamı? 39.Donem
Çalışma Programı içerisinde de, Odamız 5O.kuruluş
yılına yönelik çeşitli etkinlikler planlanmaktadır.

39.Çalış,ma Programımız, başla 38.DÖnemden
devam eden çalışmalar olmak üzere, 39.Olağan Genel
Kurulda Yönetim Kuruluna verilen görevler ve üye,
temsilcilik, şube sistematiğinde oluşturulan görüşler
temelinde hazırlanmaktadır.

Çalışma programının hazırlanmasında temel
anlayış;

Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda,
üyelerimizin hak ve çıkarlarını, halkımızın çıkarları
temelinde korumak ve geliştirmek,

Üyelerimizin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini
sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına
kullanmalarının zeminini yaratmak.

Mesleğimizle ilgili gelişmeler ile siyasal iktidar
tarafından uygulanan politikaların takip edilerek,
bunlann öncelikle toplum yararına düzenlenmesi için
öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin yaşama
geçirilmesi için mücadele etmek yönünde olacaktır.

Bu dönemde de birlikte çalışma, üretme ve
uygulama ilkesiyle, katılımın, kapsayıcılığrn ve
saydamlığın hakim olduğu, demokratik, merke-
ziyetçi bir yönetim anlayışı egemen kılınacaktır.

Sözü edilen bu temel görevler yerine getirilirken de,
tüm üye, temsilcilik ve şubelerimizle birlikte çalışma,
üretme ve uygulama ilkesiyle, katılımın, kapsaytcılığın
ve saydamlığın hakim olduğu, demokratik,
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı egemen kılınacaktır.
Programın başarıya ulaşması için süreçte ben de varım
diyen. Merkezi idare, yerel yönetimler, üniversiteler,
yüksek okullar ve özel sektör çalışanı tüm
meslektaşlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bunun
için üyelerimizi, etkinliklere katılan, katkı koyan,
sorgulayan ve değerlendirip eleştirilerini yönetimimize
ileten bir tavır içinde olmaya çağırıyoruz.

Değerli arkadaşlar; son yıllarda adı küreselleşme
olarak adlandırılan uluslararası kapitalizmin, Türkiye
üzerine tezleri çok eskilere dayansa da, 1977 yılının 1
Mayısında tarihe Taksim Olayları olarak geçen ve 36
kişinin yaşamının son bulmasıyla sonuçlanan kıyımla
başlatılan Türkiye'yi değiştirme/dönüştürme girişimleri
12 Eylül projesiyle somut ve yoğun bir şekilde hayata
geçirilmiştir.

Hala aydınlatılmayan aslında bir çeşit katliam olarak
da nitelendirilecek bu olayların ardından Türkiye'de
uluslar arası büyük sermayenin istediği tarihsel
değişim/dönüşüm süreci başlatılmıştır.

Kardeşin kardeşi kıydırıldığı fkırdırıldığı} büyük
çatışma ve kaos içerisinden geçen üç yıl sonunda,
Türkiye planlandığı gibi 12 Eylül 1980 darbesiyle
tanışacak, ardından uluslar arası kapitalizmin önündeki
tüm ekonomik, siyasi sosyal ve kültürel engellerin, bir
bir yok edilmesinin adımlan atılacaktır.

Kopenhag kriterleri hayata geçiriliyor!

24 Ocak kararları ile yürürlüğe sokulan neo-liberal
politikaların ardından, küreselleşme, 4 hedefinden fcriri
olan Malların Serbest Dolaşımı ilkesini, 1995 yılında
Gümrük Birliği'ne geçişle sağlamış, ardından
Sermayenin Serbest Dolaşımı ise; 5 Haziran 2003
tarihinde kabul edilen 4875 sayılı Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu ile, her türlü yabancı sermayenin.



nakit olarak ve yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi
bir şekilde, ülkemize serbestçe girişi, yurt dışına
transferi, ayrıca Türkiye'de kurdukları veya iştirak
ettikleri tüzel kişiliklerin, yine yerli tüzel kişiliklerle eşil
bir şekilde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak
edinmeleri ile personel istihdamı serbest bırakılarak
gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Komisyonunun 12 Mart 2002 tarihli
direktifi doğrultusunda, 24 Temmuz 2003 tarih ve
25178 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış
olan, Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programının "Üyelik
Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği" ana başlığı
altındaki, "Kişilerin Serbest Dolaşımı" bölümünde.
mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasının öncelik
taşıması nedeniyle, AB Genel Sekreterliği tarafından
hazırlık çaltşmalan yürütülen, "Mesleki Yeterliklerin
Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağı" çalışmaları hızlandırılarak
yasallaştırılmaya çalışılmaktadır.

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve
Hizmet Ticareti Genel Antlaşması olarak bilinen GATS
ile de. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ilkesi hayata
geçirilerek, bu dört büyük hedefe ulaşılmış olunacaktır.

Tüm bu düzenlemelere paralel olarak, başta 4734
sayılı kamu ihale yasası olmak üzere, bir çok kanun
değiştirilerek uyumlaştırma çalışmaları da büyük bir
hızla uygulamaya sokulmuştur.

2004 yılı Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelik-
lerinin değiştirilmesi adımlarının atıldığı/atılacağı
bir yıl olarak da ayrıca önemlidir.

Geriye dönüp bakıldığında, mesleğimizi de
doğrudan etkileyen, IMF, DB, AB, DTÖ ekseninde
şekillenen politikalarla gelişmek bir yana, ülkemiz
sürekli krizlerle boğuşan, bir ülke konumuna itilmekte
bunalımdan çıkış için ise ekonomik, siyasi ve sosyal
tavizler vermek durumunda bırakılmaktadır.

Her şey bir yana, 24 Ocak kararlarıyla başlayan
Kamu Hizmetlerinin ve Kamu Kuruluşlarının tasfiye
süreci, TBMM'de birçok maddesi görüşülerek kabul
edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile Anayasa hiçe
sayılarak hızlandırmaktadır.

Bu kanun ile birlikte birçok Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında yapısal değişiklikler yaşanacak, bu
kurumlarda çalışan meslektaşlanrmz işlerini kaybetme
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecektir.

Bu nedenle 2004 yılı Türkiye Cumhuriyetinin temel
niteliklerinin değiştirilmesi adımlarının atıldığı/atılacağı
bir yıl olarak da ayrıca önemlidir.

Önce ekonomik yıkım başarıldı, şimdi ise
ülkemiz siyasal ve yönetsel yıkım sürecine
itilmektedir.

Uzun yıllara yayılan ve birbiri ardına yaşatılan
ekonomik krizlerle, önce ekonomik yıkım başarıldı,
şimdi ise ülkemiz siyasal ve yönetsel yıkım sürecine
itilmektedir. Bu süreçte, başta TMMOB olmak üzere,
diğer tüm meslek odalarına ve demokratik kitle
örgütleri ile meclis içinde ya da dışında bulunan
muhalefet partilerine tarihsel görevler düşmektedir.

"İşgal güçlerinin insan hakları ihlali, kötü
muamele ve işkence görüntüleri, savaşın gerçek
çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi."

Türkiye dışına baktığımızda da, IRAKta işgale karşı
son zamanlarda artan direniş ve sonrasında gündeme
bomba gibi düşen, işgal güçlerinin insan hakları ihlali,
kötü muamele ve işkence görüntüleri, savaşın gerçek
ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Irak halkını özgürleştiriyoruz" söylemlerinin
gerçekle bir ilgisi olmadığı, bunun yapılmak istenen
sömürme politikalannın bir maskesi olduğu gerçeği,
artık bunu görmek istemeyenler de dahil olmak üzere
herkesçe bir kez daha görüldü. Diliyoruz, başta Türkiye
olmak üzere BM ve 25 üyeye çıkan AB ile birlikte diğer
tüm dünya devletleri bu haksız ve hukuksuz savaşa dur
seslerini yükselişi nier.

Hem uluslararası kapitalizmin dayattığı yapısal
değişim süreci, hem de Ortadoğu'da yaşanan savaş
nedeniyle önümüzde her an değişen bir gündemle
karşılaşılma olasılığı oldukça yüksek görünmektedir.
İşte tüm bu gelişmeler altında şekillendirmeye
çalıştığımız 39.Çalışma Programının önemli bir
bolümü, uluslar arası anlaşmalar kapsamında TBMM
gündemine getirilecek olan, toplumu, mühendislik ve
mimarlık alanlarını ve mesleğimizi yakından ilgilendiren
yasal düzenlemeleri izlemek, örgüt birimlerinde
yürütülen tartışma süreçleriyle oluşturulacak
politikaların, ilgili organlar ile kamuoyuna ulaştırılması
üzerinde yoğunlaştırılacaktır.

Bu kapsamda;

• Anayasa değişiklik tasarıları,

• Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı,



• İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı,

• Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı,

• Mahalli İdarelerin yeniden Yapılandırılması ve

Belediyeler Yasa Tasarısı,

• Orman Kanununun 2-B Maddesi kapsamında

Orman arazilerinin satışına yönelik yasal

düzenleme çalışmaları,

• Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları,

• Emlak Müşavirliği,

• Numarataj Hizmetleri konusunda mevzuat

oluşturma çalışmaları,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri Hukuksal Altyapı

Oluşturma çalışmaları,

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim

yönetmeliği,

•2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15.

Maddesi kapsamında düzenlenecek "Bilirkişi

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma

Esasları Hakkında Yönetmelik",

gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Meslek İçi Eğitim

"Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik

Politikaların Belirlenmesi" kurultayı da meslek içi

eğitimin kurumsallaştırılması istenmiştir. Genel Kurul-

larımızda da belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu

üyemizin "Eğitim Sekreteri" olarak görevlendirilmesi

benimsenmiştir. Bütçemizden eğitime yüzde 6 pay

ayrılmıştır. Böylece meslek içi eğitime bu dönemde Özel

bir önem ve öncelik verilecektir.

Diğer etkinliklere yönelik olarak da,

-10. Türkiye Harita Bilimsel ve teknik Kurultayı,

-Toprak Reformu Kongresi,

- III. Genç Haritacılar Günleri,

- Dikili Yaz Eğitim Kampı,

- CBS Günleri,

- Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Çalıştayı,

- HKMO Bilgi Sistemi Projesi,

- HKMO Tarihi ve Tanıtım Filmi,

- Diğer Panel ve Toplantılar,

Şeklinde bir dizi etkinlik hedeflenmektedir.

Özellikle bu dönem yine üzerinde önemle
durulacak bir diğer önemli konu ise, Harita ve Kadastro
Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten kişi ve
kuruluşların ürettiği Mühendislik Hizmetlerinin, ülke ve
meslektaş yararları yönünden denetlenmesi amacıyla
oluşturulacak "Denetim Komisyonları" çalışmalarıdır.

Öğrenci üyeliği yaşama geçiriliyor!

Üyelerimize bir müjde de, bir nevi kardeş üye

diyebileceğimiz Öğrenci üyeliğinin bu dönem hayata

geçirilecek olmasıdır. 39.Olağan Genel Kurulda kabul

edilen HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği kapsamında

çalışmalar şekillendirilerek, öğrenci üyelerimizle daha

sıkı ilişki içerisinde olunacaktır.

HKMO Bilgi Sistemi kurulacak!

Odamızın bütün birimlerinde büro işlemlerinin

işlevsel ve satandart çözümler İle yürütülmesi

sağlanacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek bütün

çalışmalar, ilgili STBK'lerimİ2İn, Örgüt birimlerimizin ve

uzman üyelerimizin katkı ve katılımlarını sağlayacak

biçimde yürütülecektir.

Öncelikle, Odamıza kayıtlı üyelerimize ve tescilli

kuruluşlara İlişkin işlemleri daha nitelikli biçimde

yürütmek üzere güvenilir, güncellenebilir ve

geliştirilebilir bir veri tabanı tasarlanacak ve işlevsel

arayüzler ile rutin büro hizmetlerimizde verim artışı

sağlanmaya çalışılacaktır.

Fazla detaya inmeden, özetlenmeye çalışılan bu ön

programda da görüleceği gibi, önümüzde oldukça zor

ve yoğun bir çalışma temposu bizleri beklemektedir.

Çalışma programını elbette sizler tarafından seçilen

yedi + yedi kişilik Yönetim Kuruluyla sonuçlandı-

rabileceğimiz düşünülemez. Böylesine yoğun bir

programın hedeflen meşindeki en büyük etken, bunun

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler ve

Özel Sektörde çok geniş bir alanda hizmet üreten, siz

değerli meslektaşlarımızın katkı ve katılımlarına olan

inancımızdır.

Hepinizi özgür bir ortamda birlikte çalışmaya,

birlikte üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz.

Güçlü bir HKMO, etkin bir TMMOB ve tam

bağımsız, demokratik bir Türkiye yaratmak için!

Saygılarımla.



TEDAS İHALELERİNDE YARGI SURECİ

ANKARA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDİR.

ANKARA: 07.01.2004

DAVACI:
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Sümer Sokak No: 12-10 Kızılay-ANKARA

DAVALI:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ:
04.09.2003 gün ve 25219 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Balıkesir İl TM, Susurluk DM ENH İşlemine

İlişkin Etüd, Proje, Aplikasyon. Kamulaştırma, Harita ve Planı Yapımı" işleri ihale ilanındaki yasaya aykırılıkların

düzeltilmesine ilişkin 11.09.2003 günlü' başvuruya yanıt verilmeyerek tesis edilen ret işleminin ve sonuçta ihalenin

İPTALİ ve YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir.

OLAYLAR:
Dava konusu ihale ilanının (Ek:]) yayınlanması üzerine 11.09.2003 günlü dilekçe ile (Ek:2) davalı idareye

başvurularak ilandaki yasaya aykırılık oluşturan hatanın düzeltilmesi ve noksanın giderilmesi özellikle,

1- Harita yapıın işinin uzmanlık gerektirmesi nedeniyle belli istekliler arasın da ihale yöntemi ile yaptırılması

2- ihaleye katılacak gerçek kişilerle tüzel kişilerin ihale konusu işin sorumluluğunu yüklenmek üzere

çalıştıracakları kişiler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı ve bu işi yapma yetkilerinin

bulunduğuna ilişkin belge zorunluluğu konulması

istenilmiştir.

Davalı idarece bu başvuruya 60 günlük süre içinde herhangi bir yanıt verilmemiştir İdarece tesis edilen bu ret

işlemi, 6235 sayılı Yasanın 2. ve 24. maddeleri uyarınca meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak

ve mesleğin genel yarara uygun gelişmesini sağlamakla Odamızın bu yasal faaliyetlerine ve sonuçta yararlarına

aykın olması nedeniyle dava konusu yapılmaktadır.

İPTAL NEDENLERİ
I -a) 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 4964 sayılı Yasa ile değişik "tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, "harita ve

kadastro" ya yönelik işlerin hizmet olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu durumda, dava konusu "Etüd, Proje,

Aplikasyon ve Kamulaştırma ile ilgili harita ve plan yapımı" ihalesinin hizmet alım ihalesi olduğuna ve sözü edilen

yasanın hizmet alımları ile ilgili kurallarının uygulanması gerektiğine kuşku yoktur.



1 - b) Yasanın "Uygulanacak İhale Usulleri" başlıklı 18. maddesinde,

ihalelerde,

I- Açık ihale

II- Belli istekliler arasındaki İhale

III-Pazarlık

usullerinden birinin uygulanacağı, 20. maddesinde ise, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji

gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı alım işlerinin belli istekliler arasında ihale usulüne göre

yapılacağı belirtilmekledir.

O halde davada öncelikle ihaleye çıkarılan işin uzmanlık ya da yüksek teknoloji gerektirip gerektirmediğinin

araştırılması zorunlu hale gelmektedir.

2- a) 3194 sayılı İmar Yasasının halihazır harita alımı ve imar planlanılın yapımını yüklenecek müellif

kuruluşların ehliyet durumlarının düzenlenmesine ilişkin kuralların Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkanlacak

yönetmelikle belirleneceğine ilişkin 44. madde j fıkrası uyarınca 11.10,1993 gün ve 21725 sayılı Resmî Gazete'de

yayınlanan yönetmeliğin I. maddesinde harita mühendislik hizmetlerini yapacak kişi ve kuruluşlarda aranacak

niteliklerin bu yönetmelikle düzenlendiği; 2. maddesinde ise herhangi bir yöntem ve Ölçekteki çîzgisel ve sayısal

harita yapımı ve kadastro haritaları işlerinin bu yönetmelik kapsamında olduğu; 4. maddesinde, yönetmelik

kapsamındaki işlerin bu yönetmeliğe uygun olarak tespit edilenlere ihale yolu ile yaptırılacağı; 6. maddesinde bu

yönetmelik kapsamındaki işlerin ihalelerine katılacakların ihale komisyonuna diğer belgelerle birlikte yeterlik

belgesi vermek zorunda oldukları; "Yeterlik Belgesi Verilmesi" başlıklı 9. madde 6. fıkrasında da yeterlik belgesi

alınabilmesi için mühendis olanların kendilerinin veya tüzel kişilerin sorumlu mühendislerinin TMMOB Harita ve

Kadastro Mühendisleri Odası'na

kayıtlı olduklarına ilişkin alındığı ay içinde geçerli olan odadan aldığı belgenin gösterilmesinin zorunlu olduğu

belirti lmcktcdir(Ek:3).

2- b) Diğer yandan, 28 Haziran 1938 gün ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasanın I.

maddesinde mühendislik iinvan ve yetkisi ile mesleki faaliyette bulunabilmek için mühendislik eğitimi gösteren

yüksek eğitim kurumlarından diploma almak, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 33.

maddesinde de mühendislik mesleklerinde faaliyette bulunabilmek için uzmanlık alanına uygun bir odaya kayıtlı

olmak gerektiği kuralı yer almaktadır.

2- c) Ayrıca 06 Ağustos 1973 gün ve 14617 sayılı Resmi Gazele' de yayımlanarak yürürlükte olan "Tescile Konu

Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği" nin kapsam maddesini düzenleyen 1. maddesinde "Bu yönetmelik; Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yasalar uyarınca yapmakla yükümlü olduğu Kadastro, Tapulama ve Tapu Fen

Hizmetleri dışında kalan ve özellikle;.... b) Kamulaştırma Planları,... ile benzeri diğer Tescile konu olacak her türlü

harita ve planların yapımı ile yetki, kontrol ve tescil işlemlerinde uygulanacak esasları kapsar" ve yetki ve

sorumlulukla ilgili ikinci maddesinde "Plan ve haritaların sorumluluğu bir Harita Kadastro Y. Mühendisi veya

Mühendisi tarafından deruhte edilmiş olacaktır..." hükümleri yer almakladır (Ek 4).

3- a) Dava konusu ihalede satın alınacak olan ".... aplikasyon, kamulaştırma harita ve plan yapımı...."

hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda - müelliiliğinde - olduğu açıktır. İhale

ilanının 4.3.2 maddesinde "İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler" bölümünde yer

alan "Anahtar (Zorunlu) Teknik Personel İle Teknik Personel Taahhütnamesinde; sadece Elektrik Mühendisliği

meslek disiplinine ilişkin istenilen koşul ve belgelere yer verilmiştir. Halbuki ihale kapsamındaki Harita ve Kadastro



Mühendislik hizmetleri için de sözkomisıı madde kapsamında aynı koşul ve belgelerin aranması gerekmektedir.

Odamızca yukarıda belirtilen yasa ve yönetmeliklere uygun ihale ilanı yapılması ve koşullar istenilmesi yönünde

başvurular (Ek 2) yapılmasına rağmen sonuç alınamamıştır.

3- b) İhale Yasasının 20. maddesinde işin Özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi halinde

bütün isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulünün değil belli İstekliler arasında ihale usulünün uygulanacağı

kuralı yer aldığına göre açık ihale usulünün uygulanması da yasaya açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Bu nedenle belirtilen koşul ve belgelerin idarece istenilmemesi; 4734 sayılı Kamu İhale Yasası'na, 3194 sayılı

İmar Yasası'na, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasası' na, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği Yasası'na, Tescile Konu Harita Planlar Yönetmeliği'ne ve bu yasalarla ilgili diğer yönetmelik

kurallarına aykırılık oluşturmaktadır.

H. SEBEPLER:
İlgili sair mevzuat.

S. DELİLLERİ:
İhale ilanı, 11.09.2003 tarihli başvuru, vs. kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEK:
Yukanda açıklanan nedenlerle, ihale ilanındaki yasaya aykırılıkların düzeltilmesine ilişkin 11.09.2003 günlü

başvuruya yanıt verilmeyerek tesis edilen ret işleminin İPTALİNE ; işlem nedeniyle uğrayacağımız maddi ve

manevi zarann telafisi güç hatta imkansız olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ; giderlerin karşı

tarafa YÜKLETİLMESÎNE karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Hüseyin ÜLKÜ Ali Fahri ÖZTEN

Genel Başkan Genel Sekreter

EKLERİ:
1- İhale ilanı
2- 11.09.2003 tarihli başvuru
3- Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Mücellif ve Müeellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait

Yönetmelik
4- Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği
5- Yetki ve İmza sirküleri
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TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

B.15.2.TED.0.6I.00.OO/

Sayı

Konu

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
DosyaNo:2004/117E.

CEVAP VEREN (DAVALI)

V E K İ L İ
D A V A C I
KONU
CEVAPLARIMIZ

j. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:27/7
Bahçelievler/ANKARA

_: Av.Dilek TEMUROĞLU - Aynı adreste
_j_TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
_lDava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

Dava dilekçesinde ileri sürülen hususlara katılmak mümkün değildir. Davacının açmış bulunduğu dava hukuki
dayanaktan yoksun ve yersiz bir davadır. Davanın reddi gerekir. Davacı dava dilekçesine ek olarak sunmuş olduğu
şikayet dilekçesinde itiraz tarihi, 11.09.2003 tarihi olan ve mesnedi tarafımızca bilinmeyen bir dilekçeden
bahsetmektedir. Tarafımıza verilmeyen bir dilekçe dava konusu edilemez. Davacı Genel Müdürlüğümüze

29.09.2003 tarih ve 3/B 15-1778 sayılı dilekçesi ile yaptığı başvuruya verdiği şikayet başvurusuyla aynı içerikte olan
02.01.2004 tarih 3/B 15-04 ve 02.01.2004 tarih 3815-05 sayılı şikayet başvurularına 26.01.2004 tarih ve 285 sayılı
yazımızla cevap verilmiştir {EK-3).

Davacının bize ulaştırdığı dilekçeye verilen cevap ortada olup, talebinin mevcut ihale dokümanlarında yer
aldığı-zaten karşılanmış olduğu konusunda kendisine bilgide verilmiştir. Artık bu aşamada neyi dava konusu
ediyor anlaşılamamıştır. Ortada zımni bir ret söz konusu değildir. Teşekkülümüze verilmeyen bir dilekçenin
zımnen reddolduğuna İlişkin dava açılmış olması da çok ilginç bir durumdur. Davacı dava dilekçesinde zımnen
reddoldu dediği dilekçesini bize verdiğini ispata çağırıyoruz. Ayrıca kendisine gönderilen 26.01.2004 tarih ve 285
sayılı yazımızla verilen cevap ile zaten taleplerinin karşılandığına ilişkin yazıda mevcut iken böyle bir dava açılmış
olması mahkemeleri meşgul etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

İdare Hukukunda İYUK'da yer aldığı üzere, bir işlemi dava konusu edebilmek için belli kıstaslar konmuştur.
Bu kıstasların hiçbiri bu davada yoktur. Müvekkilim idareye ulaştırılmayan bir dilekçenin zımnen reddolduğuna
ilişkin bir dava açılıyor, oysa aynı içerikte olan ancak tarihi farklı olan başka bir dilekçe yine davacı tarafından
verilmiş ve davacıya cevap olarak da zaten talep ettiği hususların ihale dokümanında yer aldığı bildirilmiştir.Hal
böyle iken aynı konuda böyle bir sebepten dava açmak davayı anlaşılmaz hale getirmektedir. Ortada dava
açılmasını gerektiren bir işlem olmaması nedeniyle, dava yok hükmünde bir dava olmakla birlikte yinede bu
dilekçemizde usul ve esasa İlişkin cevaplarımıza yer vereceğiz.

I) USUL YÖNÜNDEN CEVAPLARIMIZ:
1 )-Öncclik!e davacının bu davayı açma hak ve ehliyeti bulunmamaktadır. Her şeyden önce taraf sıfatı yoktur.
"İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara. Ait Yönetmeliğin" (EK-1), Şikayetçinin Rhliyeti ile ilgili 6.

maddesindeki "Adaylar ve İstekli/et; ihale .sürecindeki bittim işlem ve eylemlerle ilgili olarak, istekli olabilecekler ise
ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeter/ilik dokümanlarında yer alan hususlar ve hu hususlarla idari uygulamalar ve
sözleşmeler arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler," hükmü gereği davacı istekli olan ya da
olabilecekler içinde yer almadığı için böyle bir sıfatı olmadığı için şikayet ehliyeti de bu davayı açma ehliyeti de
bulunmamaktadır. Gerek Kamu İhale Yasası ve gerekse PYUK'nu gereğince davanın öncelikle bu yönüyle reddini talep
edivoruz.

©
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dilekçesinde bahsi geçen işin ihalesi sonuçlandırılmış ve sözleşmesi 12.11.2003 tarihinde imza edilmiş hatta işin
yüklenicisi taralından ikmalinde de belli bir seviveye gelindiğinden, hem yüklenici hem de Teşekkülümüz aleyhine
büyük zarar yol açacaktır.

Bu nedenle davacının yürütmenin durdurulması istemi yerinde değildir. Reddine karar verilmesini talep ediyoruz.
Ayrıca Mahkemenizin 12.01.2004 günlü ara kararı ile istenen bilgi ve belgeler yazımız ekinde gönderilmektedir.

HUKUKİ NEDENLER
D E L İ L L E R
S O N U Ç

jİYUK.KİK.İlgili mevzuat.
_: Ekte sunulu belgeler ve her tür delil vs.
_j Sunulan nedenlerle; öncelikle davacının yürütmenin durdurulması yönündeki
isteminin reddi hukuki dayanaktan yoksun ve haksız davanın reddi ile yargılama
giderleriyle vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz
ve talep ederim. 24.02.2004

DAVALI TEDAŞ VEKİLİ
Av.DilckTEMUROĞLU

EKLER:
EK; I)-Vekaletname,
EK:IIV
1- İhalelere Karsı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik (KİK Yayını)
2- 29.09.2003 tarih ve 3/B 15-1778 sayı ile verilen şikayet başvurusu
3-02.01.2004 ıarih3/B 15-04 ve 3/B 15-05 sayılı şikayet başvuruları ve verilen cevap
4- Kamu İhale Kanununun Yargısal İnceleme başlıklı 57inci maddesi (KİK Yayını)
5- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (KİK Yayını)
6- İhale ilanın yer aldığı 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı R.G.
1- İdarimize© ha2irlanan Proje Sözleşmesi
8- İdari mizce hazırlanan Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planların Yapımına Ait Teknik Şartname
9- Söz konusu işin imza edilmiş olan sözleşmesi (ilgili sayfalar)

D U Y U R U

Odamızın 39. Olağan Genel Kurulu'nda verilen önergeler üzerinde yapılan görüşmeler ve

alınan kararlar sonucunda;

a) 2004 ve 2005 yıllarında aidat tutarının aynı tutularak 3.750.000 TL/Ay olarak kabul

edilmesi suretiyle, Odaya aidat borcu olan üyelerin bu süre içerisinde aidat

borçlarının ödemesinin sağlanması,

b) Odaya aidat borcu olan üyelerin 31 Ağustos 2004 tarihine kadar yazılı başvuruda

bulunarak, cari yıl aidatlarıyla birlikte, eski borçlarının kendilerinin Önerecekleri

ödeme planına uygun olarak 31 Aralık 2005 tarihine kadar ödemeyi taahhüt etmeleri

ve buna uymaları.

Karar altına alınmıştır. Uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin birimlerimize

yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
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