
Kapsam

Madde - I Bu yönetmelik, TMMOB'ye bağlı oda-
lara kayıtlı mühendis, mimar ve şehir plancılarının
meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini
karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, proje-
lendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve tek-
nik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve
uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin sap-
tanması ve belgelendirilmesi kurallarını kapsar.

Amaç

Madde - 2 Ülke ve toplum yararları doğrultusun-
da meslek alanları ile ilgili denetimin yapılabilmesi yet-
kili üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel
çalışmalarına yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimle-
rine dayanan uzmanlıklarının Odalarca belirlenmesi,
belgelendirilmesi ve gerektiğinde yetkili üyelerin ka-
muoyuna önerilmesinin sağlanmasıdır.

Dayanak

Madde - 3 Bu yönetmelik: 6235 Sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde - 4 Bu Yönetmelikte;

a) TMMOB'ye bağlı Odalar "ODA",

b) TMMOB'ye bağlı Odaların Yönetim Kurulu
'•OYK>P.

c) Uzmanlık : Belli bir iş için gerekli özel bilgi, dene-
yim ya da beceri, olarak tanımlanmıştır.

Uzmanlık Konuları Ve Uzmanlık Konuları-
nın Belirlenmesi

Madde - 5 ODA, öğrenim programlarını, uygula-
ma alanlarını, mesleki bilimsel gelişmeleri, ülkenin
teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin is-
temlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı
mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün ve-
ya hizmetlerde kamu yararına mesleki denetimin sağ-
lanması konusunda mesleğin uzmanlık konularını ve

uzmanlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğim
belirler OYK, üyelerinin uzmanlık konuları ile belge-
lendirme esaslarını. TMMOB Yönetim Kurulu onayı-
na sunmak zorundadır. TMMOB Yönetim Kurutu ta-
rafından onaylanan uzmanlık konuları ve belgelendir-
me esasları üyeye Oda'ca duyurulur.

Uzmanlık Konulan İle İlgili Belgelendirme

Madde - 6

a) ODA tarafından belirlenen uzmanlık konulan ve
belge alma koşullarını sağlayan veya bu koşulları
yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda
belge verilir.

b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ay-
rı olmak üzere ODA tarafından belirlenir. Gerek-
li durumlarda OYK. belge alma koşullarını değişti-
rebilir. Bu durumda üyelerin kazanılmış hakları
göz önünde bulundurulur.

c) Belge sahibi, belgenin kullanımında ODA'nın ala-
cağı kararlara uymak zorundadır.

d) Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

e) OYK hakkında herhangi bir nedenle soruşturma
açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruş-
turma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdu-
rabilir.

f) Belgenin iptalinde Disiplin Kurulu yönetmelikle-
rindeki esaslar geçerlidir.

g) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayn ol-
mak üzere Belge Sicil Dosyası açılarak mühendis-
lerin/mimarların sicilleri tutulur, onaylan işlenir.

h) ODA'ca belirlenen ve TMMOB Yönetim Kuru-
lu'nca onaylanan her Uzmanlık Konusu için
Oda'ca Yayımlanacak Belge Alma Koşulları bu yö-
netmeliğin doğal ekidir.

Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezi

Madde • 7

a) Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek meslek İçi eği-
timler ve sınavlar ODA'ca oluşturulacak Meslek
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İçi Sürekli Eğicim Merkezi (MİSEM) tarafından ger-
çekleştirilir.

b) MİSEM sorumlusu OYK tarafından görevlendirile-
cek üyedir

c) MİSEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı ol-
mak üzere eğitim-sınav programı ve takvimi hazır-
lanır ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
MİSEM meslek içi eğitim programını ve takvimini
ilgili Oda komisyonların görüş ve önerilerini ala-
rak hazırlar.

d) OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav program-
lan ve takvimleri ODA süreli yayınlarında duyu-
rulur.

e) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleşti-
rileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına öde-
necek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti OYK
tarafından belirlenir.

f) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler OYK ta-
rafından belirlenir.

g) Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı,
Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını
gösterir liste ODA arşivlerinde iki yıl boyunca
saklanır.

Yürürlük

Madde - 8 Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayı-
mı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü r ü t m e

Madde -9 Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB
Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde - I Bu yönetmeliğin yayımlanma-
sından sonra 90 gün içerisinde belgelendirme yapan
ODA'lar uzmanlık konularını ve belgelendirme koşul-
larını TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunmak zo-
rundadır.

Geçici Madde - 1 Bu yönetmeliğin yayımlanma-
sından önce ODA'larca TMMOB onayına sunularak
Resmi Gazete'de yayımlanmış benzer yönetmelikler,
90 gün içerisinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilir.
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HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK

BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketlerin Tescil ve
Yıllık Onaylarının Yapılması

Madde 9- SHKMMH yapmak üzere şirketle-
rin tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapıl-
masında aşağıdaki belgeler İstenir.

2) Yıllık Onay İçin:

a) Büro tescil belgesi,

b) Vergi mükellefi olduğuna dair belge,

c) Ticaret sicil memurluğundan alınan
ve son ortaklık hisse durumunu gös-
teren belge.

d) Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir de-
ğişiklik olması halinde, değişikliğin yayın-
landığı Ticaret Sicil Gazetesi,

Madde 21- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce tescil olmuş olan SHKMMB'ları, yıllık
onaylarını yaptırmış olmaları kaydıyla faaliyetlerine
devam ederler SHKMMB'lannın ortağı SHKM'ne
veya SHKM'lerine ait hisseler toplamı azal-
dığında bu yönetmelik hükümler uygulanır.

Madde 23- Bu yönetmelik; 31 Mart - 2 Ni-
san 2000 tarihleri arasında yapılan HKMO Ola-

ğan Genel Kurulu ve TMMOB Yönetim Kurulu-
'nun 27/05/2000 gün ve 445 sayılı kararı ile onay-
lanmış, 43 sayılı Harita Bülteninde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 16.04.2004 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. madde
2/c ile 21. maddedeki değişiklikler, TMMOB Yö-
netim Kurulu'nım onayından sonra. Oda yayınla-
rının herhangi birinde yayınlandıktan sonra yü-
rürlüğe girer.

39. Olağan Genel Kurul'da Odamız
Tüzüğü İsmi " H K M O Ana
Yönetmeliği" Olarak Değiştirildi

16-18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan Odamız
39. Olağan Genel Kurulunda, Oda Tüzüğümüzün
adı " H K M O Ana Yönetmeliği" olark değişti-
rilmiş olup, TMMOB Yönetim Kurulunun 4 Tem-
muz 2004 gün ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

(16-18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan Odamız 39. Olağan Genel Kurulu'nda HKMO

Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği'nin madde 9- 2/c, madde 21 ve

madde 23'te yapılan değişiklikler, TMMOB Yönetim Kurulunun

4 Temmuz 2004 gün ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.)

HKMO Bülteni • Ağustos 2004



TMMOB HKMO ÖERENCİ KOLU
YÖNETMELİĞİ

(16-18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan HKMO
39.Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, TMMOB Yönetim Kurulunun

4 Temmuz 2004 gün ve 28 sayılı kararıyla onaylanmıştır.)

Amaç

Madde I.

a) Harita ve Kadastro Mühendisliği (|eodezi ve Fotog-
rametri Mühendisliği) eğitimi ve Öğrencileri ile il-
gili konularda, ulusal ve uluslararası bazda araştır-
malar yapmak, uygulanan modellerden de yararla-
narak Öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin
gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak.

b) Hanca ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotog-
rametri Mühendisliği) öğrencilerinin bilimsel çalış-
malar yapabilmesi için uygun koşullar yaratılması-
na katkı sağlamak.

c) Mesleki alandaki sorunları, uygulanan politikaları ve
sonuçlarını araştırmak, bunların (özümü sürecine
katkı sağlamak.

d) Üniversite Öğrencilerinin sorunlarına ve ülke so-
runlarına yönelik kamuoyu oluşturulmasına çalış-
mak.

e) Üniversitelere yönelik politikalar oluşturmak. Üni-
versitelerin çağdaş, özerk, demokratik, bilimsel
kurumlar olmasına katkı sağlamak.

f) Öğrencilere Harita ve Kadastro Mühendisliğini
(Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini) ve
HKMO' yu tanıtmak. Kamuoyuna tanıtımına da
katkı sağlamak.

g) Öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal, kültürel,

sanatsal alanlarda etkinliklerde bulunmak.

h) Öğrenci üye çalışmalarında diğer öğrencilerle işbir-
liği yaparak en geni; katılımı sağlamak.

i) Benzer amaçlar çerçevesinde çalışmalar yürüten
ulusal ve uluslararası öğrenci kuruluşları ile işbirli-
ği yapmak, üye olmak, katılımcı göndermek.

j) Benzer amaçlar çerçevesinde düzenlenecek ulusal
ve uluslararası toplantıların organizasyonunda yer
almak, uluslararası toplanolarm ülkemizde gerçek-
leştirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kı-
saltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği

HKMO, Oda : Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası

Şube : Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Şubesi

öğrenci : Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisliği Bölümü öğrencisi

Öğrenci üye : Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odası üyesi öğrenci

Üyelik

Madde 3.

a) Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda çalış-
mak isteyen Harita ve Kadastro Mühendisliği (Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisliği) öğrencileri
öğrenci üye olma hakkına sahiptir.

b) Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliği) öğrencilerinin yazılı baş-
vurusu ile,

- öğrenci belgesi

- iki adet vesikalık fotoğraf

• ikametgah veya yurt belgesini



ilgili HKMO Şubesine sunmaları halinde
HKMO'dan Öğrenci üye kimliği verilir.

c) Mezun olan ya da bölümle ilişiği kesilen öğrenci
üyenin üyeliği iptal edilir ve kimlik belgesi geri
alınır.

d) Öğrenci üye kayıtları HKMO tarafından tutulur.
Öğrenci üyeler ilgili şube ve/veya HKMO Genel
Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme,
seçilme hakları yoktur.

e) Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz.

f) Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen
tüm etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Öğren-
ci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen ücretli
seminer, panel, kongre, sempozyum gibi mesleki,
bilimsel ve teknik etkinliklere kontenjanlar dahi-
linde ücret ödemeksizin dinleyici ve izleyici ola-
rak katılırlar. HKMO tarafından düzenlenen ser-
tifikalı eğitim programları etkinliklerden konten-
janlar dahilinde öncelikli ve indirimli olarak fay-
dalanırlar.

Organlar

Madde 4. Organlar ve Görevleri:

H K M O Öğrenci Komitesi

Her eğitim-öğretim yılı için HKMO Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenen yerde, Şube Öğrenci Tem-
silciliklerinin katılımı ile yapılacak seçimle bir başkan,
bir başkan yardımcısı, iki yazman ve üç üyeden oluşur.

Görevleri:

a) Oda Yönetimine, HKMO Öğrenci Komitesi ola-
rak uluslararası öğrenci kuruluşlarına üye olma ve
etkinliklere katılma önerisini sunmak.

b) Uluslararası etkinliklere katkı sağlamak, ülkemizde
gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonda gö-
rev almak.

c) Şube Öğrenci Temsilcilikleri arasında koordinas-
yon sağlamak.

Şube Öğrenci Temsilci l iği

Şube sınırları içerisinde bulunan her üniversite
en az bir üye ile temsil edilmek üzere en az üç üye-
den oluşturulur. Her eğitim-öğretim yılı başında; Ka-
sım ayı içinde Şube Yönetim Kurulu tarafından belir-

lenen yer ve tarihte şubeye kayıtlı öğrenci üyelerin

katılımı île bir başkan, bir yazman, üye-üyeler olmak

üzere en az üç üyeli Şube Öğrenci Temsilciliği için

seçim yapılır.

Merkeze bağlı temsilcilikler bünyesinde bulunan

üniversiteler içinde Şube Öğrenci Temsilciliği düzen-

lemeleri esastır.

Seçimlerle ilgili hükümler HKMO tarafından yayın-

lanacak yönerge ile belirlenir.

Görevleri:

a) Oda Öğrenci Komitesinde Şube Öğrenci Tem-

silciliğini temsil etmek.

b) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalış-

malar yürütmek.

Organların Çalışma Şekli

Madde 5-

Öğrenci Komitesi Oda Yönetim Kurulu ile koor-

dinasyon içinde çalışır. Yılda en az bir kez Oda Yöne-

tim Kurulu'nun çağrısı ile toplanır.

Şube Öğrenci Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu

ile koordinasyon içinde çalışır. Ayda en az bir kere

toplanır.

Mali Hükümler

Madde 6- Öğrenci Komitesi ve Şube Öğrenci

Temsilciliklerinin ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmaların-

da TMMOB ve Oda'nın bu konulardaki yasal düzenle-

meler ve bütçe esasları çerçevesinde harcama yapa-

bilirler.

Yürürlük

Madde 7- Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim Ku-

rulu'nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi

birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu yönetmelik HKMO Yönetim Kuru-

lu'nca yürütülür.
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Amaç

Madde I- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
adına satın alınan ve hibe yoluyla edinilen demirbaşlar
ve tüketilen eşya ile kayıt alcına alınan arşiv, kütüphane
ve satışı yapılan TMMOB ve Oda yayınlarının; korun-
ması, bakımı, kullanımı ve her türlü kayıt işlemlerinin
yapılması ile kullanımının sona ermesine ilişkin koşulla-
rı düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası adına sacın alınan ve hibe yoluyla edi-
nilen demirbaşlar ve tüketilen eşya ile kayıt altına alı-
nan arşiv, kütüphane ve sarışı yapılan TMMOB ve Oda
yayınlan gibi dokümanları kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısalt-
malar aşağıda tanımlanmıştır.

H K M O : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası,

Demirbaş : Hizmetlerin yürütülmesi İçin Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odası'nm mülkiyetinde bu-
lunan ve zamanla değer kaybına uğra yan/uğra mayan ta-
ştmr veya taşınmaz her türlü mal,

Tüketilen Eşya: Demirbaş eşyanın dışında kalan
ve günlük olarak kullanılan mai,

Madde 4- Demirbaşların ana bölüm adları ve nu-
maraları aşağıda gösterilmiştir.

1. Kitap, dergi, bülten vb.

2. Taşınmaz Mal

3. Mefruşat

4. Büro Malzemesi (TV., Bilgisayar, Fotokopi Makine-
si vb.)

Tali bölümler ana bölümün içinde yeniden numara-
landırılır.

Demirbaş ve Tüketilen Eşyanın Satın Alın-
ması

Madde 5- Genel Merkez, ihtiyaç duyulan Demir-

başları ve Tüketilen Eşyaları Yönetim Kurulu Karan ile
her hangi bir satın alma yöntemini kullanarak satın alır.

Madde 6- Şubeler, ihtiyaç duyulan Demirbaşları
ve Tüketilen Eşyaları, Şube Yönetim Kurulu kararı ve
Genel Merkez Yönetim Kurulu Olur'u ile herhangi bir
satın alma yöntemini kullanarak satın alır.

Kayıtların Tutulması

Madde 7- Demirbaşlar; kullanıcılara yetkili tara-
fından senet karşılığı verilir. Tüketilen Eşyalar yetkili-
lerce kullanıcılara verilir ve demirbaş kaydı yapılmaz.

Kullanıcı; demirbaşın korunmasından, kaybolmasın-
dan, daimi bakım ve kontro! altında bulundurulmasın-
dan, meydana gelecek hasar ve arızanın yetkililere bil-
dirilmesinden sorumludur.

Demirbaşların Kullanılması ve Korunması

Madde 6- Demirbaşlar numaralandırılır ve demir-
baş kayıt defterine işlenir. Şube demirbaşları Şube De-
mirbaş defterine işlendikten sonra Oda Genel Merke-
zine bildirilir; Oda Demirbaş Defterine işlenir,

Demirbaş, arşiv ve satışı yapılan yayınların kayıtları;
Şubeler tarafından her yıl Aralık ayı içerisinde düzenle-
nerek, Ocak ayı sonuna kadar Oda Genel Merkezi'ne
bildirilir.

Demirbaşların Kayıttan Düşülmesi

Madde 9- Kayıp ve hasara uğrayan, fire veren, kul-
lanım, doğal etkiler veya niteliği nedeni ile eskiyen ve
hizmet dışı kabul edilen demirbaşlar tutanakla tespit
edilerek Yönetim Kurulu Kararı sonucunda düzenle-
nen kayıttan düşme tutanağı ile kayıtlardan düşülür.
Şube Yönetim Kurulu tarafından kayırtan düşülen de-
mirbaşların listesi Oda Genel Merkezine bildirilir.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim Ku-
rulu'nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi
birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde I I - Bu yönetmeliği yürütmeye HKMO
Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

(16-18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan HKMO 39.0lağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup,
TMMOB Yönetim Kurulunun 4 Temmuz 2004 gün ve 28 sayılı kararıyla onaylanmıştır.)



H K M O B ü l t e n i • A ğ u s t o s 2 0 0 4

Odamız, Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının birinci-
sini 1987 yılında düzenlemişti. Her iki yılda bir düzenlenen
kurultaylar, mesleğimizde ki gelişme ve yemlikleri meslektaş-
larımızla buluşturmanın yanı sıra mesleki uygulamalarımızın
toptum yaşamı üzerindeki yansımalarına ilişkin de önemi ve
ağırlığı tartışılmaz bir paylaşım ortamı yaratmakladır. 8u yö-
nüyle önemsediğimiz ve daha etkin kılınması gerektiğine yü-
rekten inandığımız kurultaylarımızın onuncusu 2005 yılının
Mart ayında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Kurultaylarımızın önemli bir özelliği, vurgulandığı gibi
mesleki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerek meslektaş-
larımız gerekse diğer meslek disiplinlerinden diğer katılımcı-
larla birlikte değerlendirilmesi ve ortaya çıkan eğilimlerin
mesleki kamuoyumuza ve toplumumuzla paylaşılmas>dır. 8u
olgu, bilimsel gelişmeleri olağanüstü bir düzeyde yaşayan
mesleğimiz, bu sürece uyum sağlamaları gereken meslektaş-
larımız ve bu gelişmelerden doğrudan doğruya etkilenecek
olan toplumumuz açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de mesleğimiz önemli bir
dönüm noktasındadır. Bu dönemeç iki larklı boyutuyla tanım-
lanabilir. İlki, teknolojik gelişimin ürünü olarak mesleki uygu-
lamalardaki inanılmaz ilerleme ve bu ilerlemeye bağlı olarak
farklı disiplinlerle yürütülen çalışmaların ağırlığının artmasıdır.
Teknolojik ilerleme temel bilimsel çalışmalar açısından da ye-
ni ufuklar açmıştır. Ülkemizde jeodezi ve fologrametri mühen-
disliği eğitiminde, uygulamalarında ve farklı mesleki disiplin-
lerle yürütülen çalışmalarda bu sûrece gerekli yanıtları ürete-
bilecek dönüşümlerin yaratılması gerektiği açıktır. Dönemecin
ikinci önemli bileşeni ise, mesleki hizmet üretiminin düzenlen-
mesine ilişkin yaşanan değişimdir. Meslekî yeterlilik, hizmet-
lerin eşdegerliliği, hizmetlerin serbest dolaşımı, karşılıklı tanı-
ma vb. kavramlar bu süreçte karşımıza çıkan kavramlardır.
Uluslararası Ölçekte biçimlenen ve mühendislik örgütlerinin
de gündemine gelen bu başlıklarda kamu yararını gözeterek
mesleki politikalarımızı oluşturmamız gerektiği açıktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu dönemeci aş-
mak için gerekli donanım ve potansiyele sahiptir. Yapılması
gereken, programlı bir biçimde ortaya koyacağımız hederler-
le, geliştireceğimiz açılımlarla ve yürüteceğimiz etkinliklerle
bu potansiyeli en akılcı biçimde açığa çıkartmaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu olgu ve sapta-
malardan hareketle 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Ku-
rultay çalışmaları için aşağıdaki konu başlıklarının ele alınma-
sını öngörmektedir;
• Dünyada ve ülkemizdeki toplumsal, siyasal ve ekonomik

gelişmeler ve Jeodezi ve Fotogrametrl Mühendisliğine
yansımaları

• Türkiye kadastrosunun temel sorunları ve (özüm önerileri

Orman kadastrosu
Kırsal alan düzenlemesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, standartlar ve yasal
düzenlemeler
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin geleceği ve geliş-
tirilecek politikalar
Hizmetlerin lıberalizasyonunun jeodezi ve Fotogrametri
Mühendislıği'ne etkilen
Devletin yeniden yapılandın iması, merkez) ve yerel yöne-
timler. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Gelişmiş ülkelerde harita kadastro mühendislerinin yetki
ve sorumlulukları
Hizmetlerin eşdeflerliliği, mesleki standartlar, mesleki ye-
terlıllk
Eğilim ve öğretim, eğitimde' eşdegerlilik
Öğrenci örgütlenme ve etkinlikleri
Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar
Mühendislik felsefesi, mesleki davranış İlkeleri, etik
Veri üretim ve yönetimi, proja yönetimi ve iş analizi
Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri
Uydu teknolojileri - Jeodezi, Fotogrametri ve Uzaktan Al-
gılama
Yer kabuğu hareketleri, tektonik ve Jeodezi ve Fotogramet-
ri Mühendisliği
Mühendislik Ölçmeleri ve ölçme teknikleri-endüstriyel Ölç-
meler, delormasyon ölçmeleri, hidrografi* ölçmeler, navt-
gasyon
Kamu Ölçmeleri

Yukarıda sıralanan başlıklarda Odamıza ulaşacak bildiri-
ler, konularına göre sınıflandırılacak ve bu konularda Odamı-
zın Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonları, ilgi alanlarına gi-
ren konularda kurultayın organizasyon sürecinde etkin olarak
yer alacaklardır.

İnanıyoruz ki, mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşların,
farklı meslek disiplinlerinden dostlarımızın ve meslektaşları-
mızın katkıları kurultayımıza büyük güç katacaktır. Bu bilinçle
sizi düşünceleriniz, eleştirileriniz ve her türden katkınızla, yu-
karıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde
önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.
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T M M O B
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Dönem Çalışma Programımız, başta 38. Dö-
nemden devam eden çalışmalar olmak üzere.

«Odamız 39. Olağan Genel Kurulunda yönetim
kuruluna verilen görevler, üyelerimizce dile getirilen gö-
rüş ve öneriler ile üye, temsilcilik ve şube sistematiği içe-
risinde süzülerek gelen görüşler ışığında hazırlanmıştır.

1. Çalışma Anlayışının

Odamız, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alan-
larda, üyelerimizin hak ve çıkarlarını, halkımızın çıkarları
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve
kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak, mes-
leğimizle ilgili gelişmeler ile siyasal iktidar tarafından uy-
gulanan politikaların takip edilerek, bunların öncelikle
toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek
ve geliştirilen önerilerin yaşama geçirilmesi için mücade-
le etmek yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla
ele alacaktır.

Bu temel görevler yerine getirilirken de. tüm üye.
temsilcilik ve şubelerimizle, birlikte çalışma, üretme ve
uygulama ilkesiyle, katılımın, kapsayıcılığın ve saydamlığın
hakim olduğu, demokratik merkeziyetçi bir yönetim an-
layışı egemen kılınacaktır.

2. Kurumsallaşma

2.1. Örgütlenme

2.1.1. Üyeler- Öğrenci Üye

Bilindiği üzere, anayasamızda 1982 yılında yapılan de-
ğişikliklerle, kamuda çalışan mühendis ve mimarların
Odalara üye olma zorunlulukları kaldırılmıştır.

8u nedenle öncelikle, kamuda sayılan % 15 dolayında
olduğu sanılan ve odamıza üye olmayan meslektaşlarımı-
zın üye yapılması ve tüm oda etkinliklerimize aktif katı-
lımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ayrıca 39. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen
HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği çerçevesinde öğren-
ci üye kayıtlarına başlanacaktır. Oda, üye, öğrenci üye ve

üniversiteler arasında iletişim sağlanarak, ortak çalışma
alanlarında etkin aktiviteler gerçekleştirilecektir.

2.1.2. Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve
İşyeri Temsilcilikleri

10 Şube, 155 İl / İlçe Temsilciliği ile İşyeri Temsilci-
liklerimizle, her zaman olduğu gibi. bu dönemde de sıkı
ilişkiler kurulacak, yapılacak hertürlü etkinlik ve çalışma
konularına, tüm örgüt birimlerimizin katılımı ve katkıları
sağlanacak, onlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklere
de gerekli katkılar yapılacaktır.

2.1.3. HKMO Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmaları

Bilim ve Teknolojideki gelişim doğrultusunda, bilgi-
nin gerek üretim biçimi ve gerekse sunum şekliyle sü-
rekli yenilenmesi zorunluluğu nedeniyle, halen odamıica
kullanılmakta olan (yazılım, donanım, iş akış sistemleri
vb.) bürü çalışma araçlarımız; üye ve öğrenci üyelerimi-
zin beklentilerinin karşılanmasında, iş, bilgi ve belge
öbeklerimizin yönetilmesinde yetersiz kalmaktadır,
özellikle Üye - Şirket Takıp Programı ile web sayfaları-
mızın ve diğer büro programlarımızın günümüz gerek-
sinmelerini karşılamakta yetersiz kaldığı bilinmektedir.
Bu sıkıntıların aşılabilmesi için, 2002-2003 yıllarında baş-
latılan araştırma çalışmaları gereğince Odamızın bütün
birimlerinde büro işlemlerininn işlevsel ve satandart çö-
zümler ile yürütülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda ger-
çekleştirilecek bütün çalışmalar, ilgili STBK'lerimizin, Ör-
güt birimlerimizin ve uzman üyelerimizin katkı ve katı-
lımlarını sağlayacak biçimde yürütülecektir.

Öncelikle. Odamıza kayıtlı üyelerimize ve tescilli ku-
ruluşlara ilişkin 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. Bu
uygulamaların, 39. Çalışma Dönemi'nin birinci yılında ta-
mamlanması hedeflenmiştir. Odamızın başta ekonomik
kaynaklan olmak üzere, diğer öznel koşullan elverdiği
ölçüde, arşıvleme, belge yönetimi, kitaplık kullanımı vb.
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bütün büro uygulamalarımız süreç içerisinde kullanıma
alınacaktır.

2.1.4. TMMOB, İKK ve Odalar

Özellikle TMMOB platformunda, odamızın bu güne
kadar yaptığı çalışmalar ve bıraktığı İyi izlenim, daha da
geliştirilecek, mesleğimizi doğrudan etkileyen bir çok
TMMOB Uzmanlık Çalışma Grupları ile diğer komisyon
çalışmalarında aktif görevler üstlenilecek, İKK ve diğer
odalarla ilişkiler geliştirilecektir.

Gerek sekreter oda ve gerekse üye olarak TMMOB
bünyesinde kurulan;

Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışma Grubu,
- Arazi Yönetimi Çalışma Grubu,

Kentleşme (Konut, Yerel Yönetimler) Çalışma Gru-
bu,

- Toprak ve Tarım Politikaları Çalışma Grubu,
Kamulaştırma Bilirkişiliği Çalışma Grubu,
Ulaştırma Çahşma Grubu,
Mühendislik Mimarlık Çalışma Grubu,

- Çevre Komisyonu,
İnsan Haklan Komisyonu,
Kamu Çalışanları özlük Hakları Komisyonu,

- vb,

gibi komisyon çalışmalarına, gerekli katkı konacaktır.

2.2. Toplantılar

2.2.1. Şube, Temsilcilik ve Üye Toplantıları

Şube ve temsilciliklerimizce gerçekleştirilen etkiniik-
ler paralelinde düzenlenecek çeşitli toplantılara katılım
ve katkı konacaktır.

2.2.2 Danışma Kurulu Toplantıları

Tüzüğümüzün 64. Maddesi gereği yılda enaz bir kez
yapılması zorunlu olan danışma kurulu toplantıları, her yıl
farklı bir şube etkinlik alanında gerçekleştirilecek olup,
çalışma döneminde enaz iki kez gerçekleştirilecektir.

2.3. HKMO Tarihi ve HKMO Belgeseli

Geçen dönemden başlatılan sözlü tarih çalışması so-
nuçlandırılacak, odamız tarihsel gelişimini konu alan bir
HKMO belgeseli hazırlanacaktır.

2.4. Haritacılık Terimleri Sözlüğü

Önceki dönemde başlatılan, Türkçe dizinli bir Hari-
tacılık Terimleri Sözlüğü hazırlanması çalışmaları hızlan-
dırılarak bu dönemde bitirilmesi hedeflenmiştir.

2.5. HKMO Yönetmelik Çalışmaları

TMMOB 39. Olağan Genel Kurulunda, yönetmelik-

lerde yapılan değişiklikler paralelinde Odamız yönetme-
liklerinden de gerekli uyum ve güncelleme çalışmalarına
devam edilecektir.

3. Yasa ve Yönetmelikler

Uluslararası anlaşmalar kapsamında siyasi iktidar tar-
fından gündeme getirilecek olan, toplumu, mühendislik
ve mimarlık alanlarını ve mesleğimizi doğrudan ilgilendi-
ren, başta anayasada olmak üzere, çeşitli yasa! düzenle-
meler, dikkatle izlenecek, ülke ve meslek alanımıza etki-
leri üzerinde gerekli tartışmalar yapılarak, bunların top-
lum yararına düzenlenmesi için oluşturulan politikalar
kamuoyu ile paylaşılıp, uygulanması yönünde gerekli gi-
rişimlerde bulunulacaktır.

Ayrıca uygulamada bulunan, ancak gerek mesleğimiz
ve gerekse toplum yararı yönüyle değiştirilmesi gerekli
görülen bazı yasa ve yönetmelikler konusunda da, deği-
şiklik önerileri hazırlanarak, bunların uygulanması nokta-
sında idari ve hukuksal hertürlü girişimlerde bulunula-
caktır.

Bu çerçevede ele alınacak konu başlıkları;

- Anayasa değişiklik tasarıları,
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı,
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı,
Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı,
Mahalli İdarelerin yeniden Yapılandırılması ve Beledi-
yeler Yasa Tasarısı.

Orman Kanunu'nun 2-B Maddesi kapsamında, Or-
man arazilerinin satışına yönelik yasal düzenleme ça-
lışmaları,

- Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları,
Emlak Müşavirliği,
Numarata] Hizmetleri konusunda mevzuat oluştur-
ma çalışmaları,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hukuksal Altyapı Oluşturma
çalışmaları,
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yö-
netmeliği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15. Maddesi
kapsamında düzenlenecek "Bilirkişi Olarak Görev
Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esasları Hakkın-
da Yönetmelik",

- vb,

olarak sıralanabilir.

4. HKMO Komisyon Çalışmaları

4.1. Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar

Odamız 39. Olağan Genel Kurulunda alınan karar




