
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› 39. Olağan Genel Kurulu Yap›ld›

Odam›z›n 39 uncu Olağan Genel Kurulu 16-18 Nisan 2004

tarihlerinde Ankara da yap›ld›. Genel Kurul; delegeler, ko-

nuklar ve izleyici üyelerin kat›l›m› ile  16 Nisan 2004 günü

saat 10.00 da aç›ld›. Aç›l›ş bölümünde Oda Yönetim Kuru-

lu Başkan›, TMMOB Yönetim Kurulu Başkan›, Kamu Ku-

rumu Temsilcileri ve meslektaş milletvekilleri birer konuş-

ma yapt›lar.

Aç›l›ş ve konuk konuşmalar›n›n ard›ndan Genel Kurul

sürecinde görüşülecek olan Tüzük ve Yönetmelikler, Mali

İşler ve Bütçe Uygulamas› ve Sonuç Bildirgesi için oluştu-

rulan Komisyonlara üye seçimi yap›ld›. 

38 inci Dönem Çal›şma Raporu, Denetleme Kurulu Ra-

poru ve Onur Kurulu Raporu Genel Kurula sunuldu. Çal›ş-

ma Raporu üzerine söz alan delegeler iki y›ll›k çal›şma sü-

reci hakk›nda baz› eleştirilerde bulundular. Yönetim Kuru-

lu, gündeme getirilen eleştirilerin bir bölümüne kat›lmazken

eksik görülen çal›şmalar›n ise yeni dönemde görev alacak

yönetim kurulunca dikkate al›nmas›n›n yararl› olacağ›n› be-

lirtti. 38 inci Dönem Yönetim Kurulu çal›şmalar› Genel Ku-

rulca oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon çal›şmalar›na geçildi. HKMO Tüzüğü’nün

ad› TMMOB Tüzüğündeki değişikliğe paralel olarak

HKMO Ana Yönetmeliği olarak değiştirildi. HKMO Öğren-

ci Kolu Yönetmeliği, HKMO Denetim Komisyonlar› Yö-

netmeliği, HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetme-

liği Genel Kurulca kabul edilerek ilk kez uygulamaya konu-

lacak yönetmelikler oldu. Yürürlükte bulunan HKMO Mes-

leki Denetim ve Ücret Yönetmeliği ile HKMO Serbest Mü-

hendislik Müşavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeliğinin baz›

maddelerindeki  değişiklikler Genel Kurulda kabul edildi.

Bütçe ve Mali İşler Komisyonunca  yeni döneme yöne-

lik öneriler ile 2004 ve 2005 y›llar›na ilişkin tahmini bütçe

üzerine oluşturulan raporu Genel Kurulca değerlendirildi.

2004 ve 2005 dönemlerine ait Tahmini Bütçe ve Bütçe Uy-

gulama Esaslar› Yönetmeliği, Genel Kurulca oy birliği ile

kabul edildi.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul’da Sonuç Bildirgesi üzerine söz alan delegele-

rin önergeleri değerlendirildi. Son duruma getirilen Sonuç

Bildirgesi oy birliği ile kabul edildi. 

Genel Kurul gündem maddesi gereği Mesleki Sorunlar›n

Tart›ş›lmas› ve Geleceğe Yönelik Politikalar›n Belirlenmesi

Kurultay›’n›n taslak raporu görüşmeye aç›ld›. Taslak Rapor

üzerine delegeler eleştiri ve öneriler sunarak katk›da bulun-

dular. Sürecin nas›l tamamlanmas›n›n belirlenmesi yönünde

oluşturulacak politikan›n şekillendirilmesi için yeni dönem-

de görev alacak olanYönetim Kurulu görevlendirildi.

Genel Kurulda HKMO Sürekli Teknik ve Bilimsel

Komisyonlar›m›zdan Kartografya Komisyonu ile Arazi Bil-

gi Sistemleri ve Veri Standartlar› Komisyonu taraf›ndan ve-

rilen önergeler ile gündeme al›nan ilgili komisyonlar›n isim

değişiklikleri ve Kartografya  Komisyonunca verilen Kar-

tografya ve Mekansal Bilişim Birliğinin kurulmas› içerikli

önergesi tart›ş›lmaya aç›ld›. Konunun sağl›kl› bir biçimde

sonuçland›r›lmas› amac›yla bilimsel altyap› çal›şmalar›n›n

tamamlanmas› önerildi. Bu amaçla Oda Sürekli Teknik ve

Bilimsel Komisyonlar›n›n tamam›n›n haz›rl›kl› bir şekilde

kat›lacağ› ve ifade edilen konular›n da değerlendirileceği

bir Çal›ştay’›n gerçekleştirilmesi kararlaşt›r›ld›. 

HKMO 39 uncu Genel Kurulu 16 ve 17 Nisan 2004 ta-

rihlerinde gece geç saatlere kadar süren çal›şmalar ile ta-

mamland›. 18 Nisan 2004 tarihlerinde yap›lan seçimler ile

Oda Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu Üyeleri ile

TMMOB Yönetim  Kurulu ve TMMOB Denetleme ve

TMMOB Onur Kurulu adaylar›, TMMOB Genel Kurulu

Delegeleri belirlendi.

A. Fahri ÖZTEN / Ankara

27. FIG Genel Kurulu ve FIG Çal›şma Haftas›
2004 22-27 May›s 2004 tarihleri aras›nda
Yunanistan’›n Atina Kentinde Yap›ld›

FIG’in 27. Genel Kurulunun ilk oturumu 23 May›s Pazar ve

son oturumu 27 May›s Perşembe günü yap›ld›.  FIG Başka-

n› Holger Magel taraf›ndan aç›l›ş konuşmas› ile başlayan

Genel Kurulda ilk olarak Genel Kurula kat›lan tüm üye ku-

ruluşlar›n yoklamas› her bir kurumun ismi tek tek okunarak

yap›ld›.  Daha sonra üye kuruluş temsilcilerinin aras›ndan
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yap›lacak başkan yard›mc›lar› ve komisyon başkanlar› se-

çimlerinde oy say›m›nda yard›mc› olacak kişiler belirlendi.

Dr. Michel Kasser (Fransa) ve Bay George Tsoukalas (Yu-

nanistan) 23 May›s günü için, Dr. Michel Mayaud (Fransa)

ve Bayan Mina Stagianni (Yunanistan) 27 May›s günü için

belirlenen oy say›mc›lar oldular.

Sonras›nda FIG’e Cezayir’den yeni üyelik başvurusu ya-

pan Frans›z Haritac›lar Odas›’n›n (Ordre des Geometre Ex-

perts Fonciers), başvurusu kabul edildi.  Ulusal Tunuslu Ha-

rita Mühendisleri Birliğinin (Association Nationale des In-

genieurs Geometres Expert Tunisiens),  Küba Ulusal Mimar

ve İnşaat Mühendisleri Birliğinin (Union Nacional de Arqu-

itectos e Ingenieros de la Construccion de Cuba), Togo Ha-

ritac›lar Odas›n›n (Ordre des Geometres du Togo) üyelik

başvurular› da s›ras›yla değerlendirilerek kabul edildi.

Yeni üyeliklerin kabullerinin ard›ndan 2003 de Paris’te

uyar› listesine giren ve 31 Aral›k 2003 tarihine kadar aidat

borçlar›n› ödememiş olan üyelerin üyelikten düşürülmesine

karar verildi.  Bununla beraber yeni uyar› listesi aç›klanarak

bu listede bulunan üye kuruluşlar›n 31 Aral›k 2004 tarihine

kadar üye aidat borçlar›n› kapatmalar› gerektiği, aksi halde

FIG üyeliğinden düşürülecekleri bilgisi verilerek karar alt›-

na al›nd›.  Daha sonra FIG’in diğer Gözlemci, Akademik

vb. üye kuruluşlar› ve durumlar› hakk›nda görüşmeler yap›-

larak görüşmelerden ç›kan sonuçlar karar alt›na al›nd›.

Gündemin bu aşamas›ndan sonra FIG’in çal›şmalar›na

büyük hizmetlerde bulunmuş, bir çok organ›nda aktif olarak

çal›şm›ş Frans›z Topografya Birliği (The Association Fran-

çaise de Topographie) üyesi olan Prof. Jean-Marie Becker’e

Onur Üyesi unvan› verildi. 

Daha sonra Başkan raporunu okudu, ard›ndan komisyon

başkanlar›n›n raporlar› okundu ve değerlendirildi.  Bu ra-

porlar sonras›nda FIG Enstitülerinin Direktörlerinin rapor-

lar› okunarak değerlendirildi.  Tüm bunlar›n sonras›nda ulu-

sal Birleşmiş Milletlerin’in (United Nations) etkinlilerine

ilişkin rapor sunulduktan sonra değerlendirildi.  Bu günde-

min tamamlanmas› sonras›nda diğer uluslararas› örgütlerle

olan ilişkiler değerlendirildi.

FIG’in 27. Genel kurulunun en önemli gündem madde-

lerinden birisi de 2005-2008 döneminde çal›şacak iki  Baş-

kan Yard›mc›s›n›n belirlenmesiydi.  Bu kapsamda önce

adaylar belirlendi.  Bu adaylar Kanada CIG den Ken Allred,

Çin HKIS, Hong Kong SAR dan Hak Chan, Danimarka

DdL den Stig Enemark, Fransa AFT den Michel Mayoud ve

Yunanistan TEE den George Papavassillious idi.  İki turda

yap›lan seçimler sonucunda  Birinci Başkan Yard›mc›s› ola-

rak Prof. Stig Enemark ve İkinci Başkan Yard›mc›s› olarak

Bay Ken Allerd seçildiler.

Başkan Yard›mc›lar›n›n seçimlerinin ard›ndan 2006-

2010 döneminde görev alacak Komisyon Başkanl›klar›na

adaylar belirlendi, belirlenen adaylar aras›nda yap›lan seçim-

ler sonucunda yeni dönem komisyon başkanlar› belirlendi.

Komisyon 1: Yaacoup Sade (Lübnan)

Komisyon 2: Bela Markus (Macaristan)

Komisyon 3: Chryssy Potsiou (Yunanistan)

Komisyon 4: 2005 Cairo daki Gen.Kur.’da seçilecek

Komisyon 5: Rudolf Staiger (Almanya)

Komisyon 6: Alojz Kopanic (Slovakya)

Komisyon 7: Andras (Macaristan)

Komisyon 8: Spike Boydell (İngiltere)

Komisyon 9: Kauko Viitanen (Finlandiya)

Komisyon 10: Andrew Morley (İngiltere)

FIG’in bu genel kurulunun bir diğer önemli özelliği de

gelişen bilim ve teknolojiye bağl› olarak değişen mesleğin

yeni çizgisini belirlemek ve Haritac›lar›n yeni fonksiyonla-

r›n›n tan›mlanmas›d›r.  FIG 27. Genel Kurulda belirlediği

Haritac›l›ğ›n Yeni Fonksiyonlar› bültenimizin gelecek say›-

s›nda ayr›nt›l› olarak tüm üyelerimize aktar›lacakt›r.

Bu gündemin ard›ndan FIG’in Bilgilendirme Politikala-

r› üzerine görüşmeler yap›larak esaslar belirlendi.  Bu kap-

samda üç ana kitle üzerinde s›n›fland›rma yap›ld›.  Bunlar

FIG’in kendi üyeleri, FIG’e kat›lmas› olas› potansiyel üye-

ler ve toplum.

Daha sonraki gündem maddesi FIG’in bütçesinin değer-

lendirilmesi üzerineydi. Bütçesel durumun değerlendirilme-

sinin ard›ndan 2006 y›l›na ilişkin giriş ve üyelik aidatlar›n›n

miktarlar› değerlendirilerek karara bağland›.

Genel Kurul kapsam›nda ayr›ca Başkanla delegelerin

kat›ld›ğ› özel bir yuvarlak masa toplant›s› da gerçekleştiril-

di.  Ülkemizden hem Genel Kurula hem de bu toplant›ya

FIG Akademik Üyesi olan, bu haber özetinin yazar›, İTÜ

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm temsilcisi de

kat›larak, FIG’in işleyişi, ulusal düzeydeki haritac›l›k faali-

yetleri ve öğrencilerin FIG’in çal›şmalar›na aktif kat›l›mla-

r›n› sağlayacak olmas› gereken yap›sal değişiklikler hakk›n-

da bilgilendirme ve görüş paylaş›m›nda bulundu.  Bu kap-

samda ISPRS alt›nda bir Öğrenci Çal›şma Grubu oluştur-

mak amac›yla ISPRS Gençlik Oturumu Çal›şma Grubu ta-

raf›ndan haz›rlam›ş olan yönergenin bir kopyas› FIG Genel

Sekreterliğine iletildi.

Genel Kurulda daha sonra Komisyon Elemanlar›n›n Da-

n›şma Kurlunun Raporu, Başkan Yard›mc›s› Andreas Dre-

es taraf›ndan okunarak değerlendirildi.  Bunu Bölgesel Ra-

porlar›n okunmas› ve değerlendirilmesi izledi.  Daha sonra

Başkan Holger Magel taraf›ndan FIG Vakf›na ilişkin Baş-

kan raporu sunuldu.  Sonras›nda 2004 de yap›lacak Bölge-

sel, 2005, 2006 ve 2007 de yap›lacak FIG Çal›şma haftala-

r›na ilişkin tan›t›m sunumlar› ilgili üye kurumlar›n temsilci-

leri taraf›nda yap›ld›.  En son olarak Başkan›n sonuç bildir-

gesini okumas› ve kapan›ş seremonisi ile Genel Kurul ve

27. Çal›şma Haftas› etkinlikleri sona erdirildi.

Teknik Aç›dan FIG 27. Çal›şma Haftas›

Her y›l dünyan›n değişik ülkelerinde FIG’in üye kuruluşlar›-

n›n yürütücülüğünde gerçekleştirilen FIG Çal›şma Haftalar›-

n›n en önemli özeliklerinden biri, Komisyonlar›n geniş kat›-

l›ml› toplanmalar›na olanak sağlamak ve oluşturulan teknik

oturumlar›n Komisyon çal›şmalar›na katk› vermesini sağla-

makt›r.  Bu asl›nda bir çok uluslararas› mesleki örgütün bi-

limsel ve teknik çal›şma biçimini oluşturmaktad›r.  Bu kap-

samda 23 May›s sabah Genel Kurulun ilk bölümüyle başla-

yan FIG etkinliği öğleden sonra yap›lan Komisyon toplant›-

lar›yla devam etmiştir.  Akşam üzeri Aç›l›ş Seremonisi Lokal

Organizasyon Komitesi Başkan› George Papavassilious’nun

aç›l›ş konuşmas› sonras›nda FIG Başkan› Prof. Dr-Ing Hol-
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ger Magel ve sonras›nda konuk konuşmac›lar s›ras›yla Ulus-

lararas› Jeodezi Birliği (IAG) Başkan› Prof. Gerhard Beutler

ve Uluslararas› Kartografya Birliği Başkan› Prof. Milan Ko-

necny konuşmalar›n› yapm›şlard›r.  Gün bir ilişkileri s›cak-

laşt›rma kokteyli ile sonuçland›r›lm›şt›r.

Ertesi gün sabah 24-26 May›s günlerinde yoğun olarak

geçen teknik oturumlar başlam›şt›r.  FIG Çal›şma Günleri-

nin her bir yeni günü bir Başlang›ç Oturumuyla başlam›şt›r.

Bu oturumlar tüm kat›l›mc›lar›n kat›l›m›na aç›k mesleki

sosyal ve teknik konular› içermektedir.  Dünyaca tan›nm›ş,

FIG içinde aktif görev alan uzman ve bilim adamlar› tara-

f›ndan verilen detayl› konulardan oluşan bu oturumlar genel

olarak Jeodezi ve Uzay Teknolojileri, Risk ve Afetlerden

Korunma ve Yönetimi, Arazi Üretimi ve Arazi Yönetimi

üzerine yap›lm›şt›r.  Bunlar›n d›ş›ndaki tüm teknik oturum-

lar ve çal›ştaylar FIG komisyonlar›n›n konular›na bağl› ola-

rak şekillendirilmiş ve işlenmiştir.  Ülkemizden 27. FIG Ça-

l›şma Haftas›na İTÜ ve KTÜ üniversitelerinden ağ›rl›kl› ka-

t›l›m›n gerçekleşmiş olmas›na karş›n SÜ ve TKGM den de

bildirili kat›l›mlar gerçekleşmiştir.  Bu kapsamda ülkemiz-

den toplam olarak Teknik Oturumlara 15 bildiri ile kat›l›m

gerçekleşirken, 2 bildiri ile de Çal›ştaylara kat›l›m

olmuştur. Etkinliğin ülkemiz aç›s›ndan hoş bir yan› da "A

Model For Solving Informal Settlement Issues In Develo-

ping Countries" başl›kl› bildirinin sunumunda, Arş. Gör.

Mehmet ÇETE'ye en iyi sunum ödülü verilmesi oldu.

Hem 27. FIG Genel Kurulun tutanaklar› hem de 27. FIG

Çal›şma Haftas›na ilişkin ayr›nt›l› bilgilere ve sanal Sem-

pozyum Kitab›na http://www.fig.net/ internet sayfas›ndan

ulaş›labilmektedir.

Bu vesileyle sizlere FIG in yeni uygulamas› olan FIG

Haritac›lar Referans Kütüphanesinden de haberdar etmek

istiyorum;  http://www.fig.net/srl/ bağlant›s›n› kullanarak

ya da FIG’in ana sayfas›ndan ulaşabileceğiniz bu sanal kü-

tüphane sayesinde FIG’in hemen hemen tüm yay›nlar›na

ulaşabilmeniz olas›d›r.  Son derece kolay kullan›ml› tasar-

lanm›ş bu sayfa arac›l›ğ›yla tüm dünya haritac›lar›n›n hiz-

metine sunulan bu kütüphane ile FIG son derece yararl› bir

çal›şmaya imza atm›şt›r.  Bilginin paylaş›ld›kça çoğalacağ›-

n›n ve yararl›l›ğ›n›n artacağ›n›n bilincinde olan örgütlerin

dünyam›zda her geçen gün artmas›n› içtenlikle diliyoruz.

Rahmi Nurhan ÇELİK/İstanbul

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Dan›şma Kurulu Toplant›s› Yap›ld›

Odam›z 39 uncu çal›şma döneminde birinci Dan›şma Kuru-

lu Toplant›s›, Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve De-

netleme Kurulu - birer üye -  ile Şube Başkan ve Yazmanla-

r›n›n kat›l›m›yla 19 Haziran 2004 tarihinde Ankara da yap›l-

d›. Dan›şma Kurulu gündemi ; Merkez ve Şube çal›şmalar›

hakk›nda bilgilendirme, 39 uncu Dönem Çal›şma Program›-

n›n kesinleştirilmesi, Yasa ve Yönetmelikler, Mesleki Dene-

tim, Meslek İçi Eğitim, Denetim Komisyonlar›, Oda Kurul-

lar›n›n Çal›şmalar› hakk›nda öneriler olarak belirlendi.

Merkez ve Şube çal›şmalar› hakk›nda genel bir bilgilen-

dirme yap›ld›. 39 uncu çal›şma program› üzerine görüş ve

öneriler al›narak program›n son şekli verildi. Gündemde bu-

lunan Yasa ve Yönetmelikler hakk›nda geniş bir aç›l›m ya-

p›larak, Oda politikas›n›n oluşturulmas› sürecinde Oda bile-

şenlerinden gelen görüş ve önerilerin birlikte değerlendiril-

diği belirtilerek yasa ve yönetmelik taslaklar› üzerine ol-

gunlaşan Oda görüşleri Kurula sunuldu. Kamu Yönetimi

Temel Kanunu Tasar›s›, Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağ›,

İmar ve Şehirleşme Kanunu Taslağ›, 4734 Say›l› Kamu İha-

le Kanunu ve Uygulama Yönetmelik’lerindeki  değişiklik

çal›şmalar›, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Kuru-

luş Kanunu’ndaki değişiklik ve Yeniden Yap›lanma, Orman

Yasas›ndaki Değişiklikler ve Orman Kadastrosunun Uygu-

lanmas› Hakk›nda Yönetmelik çal›şmalar›, 2B sorunu, K›y›

Yönetmeliğindeki değişiklik, Emlak Müşavirliği Kanunu

Taslağ› vb. üzerine oluşturulan Oda görüşü ve politikas› bir

kez daha değerlendirildi. Bu görüş ve politikan›n kamu ku-

rum ve kuruluşlar› TMMOB ve diğer platformlarda dile ge-

tirilmesi önemle vurguland›.

Mesleki Denetim de işleyişin TMMOB yasas› , Oda Yö-

netmelikleri ve genelgeleri  çerçevesinde bir bütünlük içeri-

sinde yürütülmesi, Meslek İçi Eğitimde ki gereksinimin

dikkate al›narak sürece h›zla sokulmas›, Denetim Komis-

yonlar›n›n kurulmas› ve işleyişi konular›  irdelenerek  eği-

lim kararlar› al›nd›. 

Ayr›ca ülkemizde ve dünyada yaşan›lan  siyasi, ekono-

mik,  sosyal ve kültürel  gelişmeler üzerine sessiz kal›nama-

yacağ› ifade edilerek, an›lan konular› da içeren bir sonuç

bildirgesinin haz›rlanarak üyelerimize, bas›na ve kamuoyu-

na duyurulmas› kararlaşt›r›ld›. Dan›şma Kurulu Toplant›s›

günün geç saatine kadar süren yoğun bir çal›şma ile tamam-

land›.
A.Fahri ÖZTEN / Ankara

-67-

Sempozyum, Konferans, Seminerhkm 2004/91

(soldan sağa) Araş. Gör. Mehmet ÇETE,

FIG 9. Komisyon Başk. Yrd. Simon ADCOCK,

Kenya'dan Wafula NABUTOLA ve FIG Başk. Yrd. Adreas DRESS




