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ÖZEL SEKTÖR SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMA GRUBU 
 

RAPOR TASLAK METNİDİR. 
 
 
BÖLÜM 1:  TESCİLE TABİ İŞLERE YOĞUN SHKMMB 

          SORUNLAR, TALEPLER VE ÖNERİLER 
 

Harita ve Kadastro Mühendislik hizmetleri veren özel sektör kapsamındaki SHKMMB lerin 
önemli sayıda kısmı, genel olarak küçük ölçekte vatandaşa ve müteahhit firmalara hizmet veren, 1 ila 
5 kişilik istihdam sağlayan, bir nevi harita mühendislik hizmetinin “esnaf” ları olarak nitelendirilebilen 
kesimdir. Bu bürolar genelde, yapı aplikasyon proje müellifliği, imar kanunu 15/16. Madde 
uygulamaları, 18. Madde uygulamaları, parsel sınır tespitleri, kadastro kontrolü sonrası tapu tesciline 
tabi işler,  parsel bazında plankoteler, TUS, Fenni mesuliyet, kat mülkiyeti işlemlerine dönük vaziyet 
planı, bağımsız bölüm planı, röperli kroki yapımı ve belli konularda danışmanlık hizmetleri ile diğer 
mühendislik dallarında da eşdeğerleri olan küçük proje firmaları şeklinde idame etmektedir. 
 
 Bu büro/şirketlerin işleyişi gereği, sorunları, talepleri, sıkıntıları özel sektör bağlamında ihaleli 
işler yapan yüksek cirolu SHKMMB lerden ayrılmaktadır. Meslek odamıza kayıtlı büro tescili bulunan 
yaklaşık 3000 SHKMMB mevcuttur. Bunların en az yarısının bahsedilen ve ihaleli işler yapan firmalar 
harici kategorize edilebilecek “tescile tabii işlere yoğun harita mühendislik büroları” şeklinde ticari 
faaliyetlerini devam ettirdiği söylenebilir. Bu konularda odamızca yapılacak istatistiki çalışmalarla, 
odamızın gelir kaynakları ve faaliyetlerine katkı katılım anlamında bu kategorinin de netleştirilmesi 
gereklidir. 
 
 Özel Sektör Sorunları çalışma grubu dâhilinde üç ayrı meslektaş kesiminin sorunlarını içerir 
şekilde sunacağımız (Tescile tabi işler yoğunlaşan SHKMMB ler, LİHKAB’ lar, İhaleli işlere 
yoğunlaşan SHKMMB ler) taslak raporların içinde işbu raporda, tescile tabi işlere yoğun SHKMMB 
ler açısından karşılaşılan sorunların başlıklar halinde aktarılması hedeflenmiştir. Raporun 
hazırlanmasında, kurultay yürütme kurulunca alınan karar doğrultusunda şubeler/temsilcilikler 
nezdinde yapılan yerel toplantılar, şubelerce yapılan çağrılara görüş bildirimleri yoluyla gelen sorunlar 
ve öneriler temel alınmıştır. Genel bir gözlem olarak denebilir ki, maalesef son olarak aynı içerikle 
2002 yılında yapılan kurultay sonrasında 15 senelik süreçte sorunlar ilavelerle artarak bugünlere 
gelmiştir. Rapor ana başlıklar detaylandırılarak, alt başlıklar da maddeler halinde düzenlenmiştir. 
Kurultay çalışma grubu oturumunda, başlıklar bir sunum halinde forum öncesi aktarılacaktır. 
 

 Mesleki faaliyet denetimi: 
SHKMMB lerin, meslek odasının yasal kurumsal yapısını kullanarak kendilerini koruması asıl 
amacı olan, verdikleri mühendislik hizmeti karşılığı alacağı bedeli de teminat altına almayı 
amaçlayan oda mesleki faaliyet denetimleri, temel olarak yaptırım konusundaki tutarsızlık ve 
serbest piyasa koşullarını iyi kavrayamama nedeniyle Oda ve Üye arasında bir sorun olarak 
durmaktadır. MFD nin getirileri konusunda SHKMMB sahibi meslektaşlar bilinçlendirilmeli, 
kontrol anlamında Kadastro Birimleri’ nce vergi daireleri yoluyla sağlanan direnç, belediyeler 
vediğer kamu kurumlarında da hayata geçirilmelidir. 

 Kontrollük hizmetlerinde işlem birliği: 
Özellikle TKGM yoluyla yürütülen SHKM nce üretilen tescile tabi Harita Mühendislik 
hizmetlerinin kontrolü süreçlerinde, aynı birim içinde dahi farklı uygulamalar olması artık 
doğal karşılanan bir sorun haline gelmiştir. Kurumsal ve yasa yönetmeliklerle düzenlenmiş 
kontrollük işlemlerinin, bireysel yorumlara bırakılması engellenmelidir. 
 

 Yapı Denetim işleri/ Fenni mesuliyet: 



Yapı Denetim Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
çelişkiler sebebiyle, tamamıyla baştan değerlendirilmesi gereken, fenni mesullük ve yapı 
denetiminin parçası olarak harita mühendislik hizmetinin net tanımının yapılmasına muhtaç 
bir konudur. Yapı denetim işleminin de mevzuat ve uygulama yönünden büyük sıkıntıları 
paralelinde değerlendirilmelidir. 
 

 HKMO Birim fiyat tarifesi tespiti: 
Yine serbest piyasa koşulları çerçevesinde, birim fiyat analizlerinin çok daha fazla kriter 
dahilinde hesaplanabilir olması gereklidir. Sadece yüzölçümü ve yöresel katsayı baz alınarak 
yapılacak en az ücret hesaplamaları, iş kalemine etken diğer faktörler sebebiyle hizmetin net 
karşılığı bedel tespitine hizmet edememektedir. 

 Yapı Aplikasyon Proje Müellifliği: 
Yapılan yerel toplantılar sonucunda anlaşılmıştır ki, yapı ruhsatı verilme sürecinde, harita 
mühendislik hizmeti çerçevesinde verilen Yapı Aplikasyon Projesi müellifliği, yerel 
yönetimlerin uygulamaları neredeyse her ilde farklı farklıdır. Bir çok belediye ve ruhsat 
vermeye yetkili kurumda, yapı ruhsatlarında diğer disiplinlerle birlikte müellif olarak imza 
atma yetkisi kazanılmış, ancak kazanılmayan belediye, OSB ve özel idareler de mevcuttur. 
Bir sonraki aşama olarak Yapı Kullanma izin belgesi içeriğinde de Harita Mühendisi 
sorumluluğu gereği imza yetkisi kazanılmaya çalışılmalıdır. Müelliflik konusunda atılacak 
adımlar ve kazanımlar, daha önceki maddede bahsedilen Fenni Mesuliyet/Yapı Denetim 
Hizmetleri ile de direkt ilintilidir. 

 Meslek içi Eğitim: 
Mühendislik hizmeti yoluyla ticari faaliyet gösteren meslektaşların, rekabet ortamı gereği, 
yoğunlaştıkları iş kalemlerinde kendilerini güncellemeleri, ekipman, yazılım, donanım ve ilgili 
yasal mevzuata dinamik eş zamanlı ayak uydurabilmeleri elzemdir. Bu konuda sürekli meslek 
içi eğitim Odamız tarafından verilmeli, yine bağlantılı olarak kontrollük işlem birliği 
sorununun çözümü için bu meslek içi eğitimler kamu çalışanı meslektaşlarla birlikte ya da eş 
zamanlı verilmelidir. 

 HKMO-BIS, Web üzerinden Mesleki faaliyet denetimine esas sözleşme tanzimi: 
Bu konuda zamanı yakalayan bir gelişme olarak takdir gören, web üzerinden sözleşme indirme 
işlemi, “kullanıcı dostu” bir modele kavuşturmalıdır. Serbest piyasanın doğası gereği, kimi 
projelerde meslektaştan kaynaklanmayan sebeple mecbur kalınan sözleşme iptali durumunda, 
iptale izin vermeyen sistem, üyenin ticari mağduriyetine yol açmaktadır. 
Çalışmalar olduğu bilinen, işleme konu taşınmazın tapu kayıtlarına erişim de bu sistem 
üzerinden meslektaşlara sağlanmalıdır. 
 

 SHKMMB ler açısından LİHKAB sorunu : 
 
Maalesef, mesleğe bir kazanım olarak düşünülmüş olan LİHKAB sistemi, sayıları ve 
memleketin il/ilçe her yerinde bulunmaları itibariyle sektörde başat durumda olan tescile tabi 
işlere yoğun SHKMMB lerin gözünden, mesleki ve ticari faaliyetleri açısından sektörel rakip 
haline dönüşmüş ve birçok temel sorunun üstünde bir sorun yumağı haline evrilmiştir. 
Tüm meslek çevreleri ile birlikte LİHKAB meslektaşlar tarafından da Yasa ve yönetmeliğinin 
yetersiz ve adaletsiz kaldığı kabul edilen sistem, iyi niyetle ve sektörün tamamına yönelik bir 
kazanım olarak planlanmıştır. Ancak gelinen noktada, sakat doğmuş olduğu sorumlusu kamu 
kurumu TKGM tarafından da kabul edilen, mevzuatı gereği efektif denetlenemeyen, 
SHKMMB lerce “ayrıcalıklı” olarak algılanan bir yapı haline gelmiştir. 
SHKMMB ler açısından bakıldığında, kuruluş amacı gereği keskin hatlarla çalışma alanı 
içinde kalması ve net yaptırımlarla denetlenmesi gereken LİHKAB lar, güncel mevzuatı 
gereği, TKGM tarafından yaptırım ve denetimden, suiistimallerle ticari etikten uzak birer ticari 
işletme olarak algılanır hale gelmiş, getirilmiştir. 
Tüm meslek bileşenleri tarafından sakat doğan bir çocuk tanımlamasıyla, eksiklikleri, yapısal 
bozuklukları tam bir mutabakatla kabul gören LİHKAB sistemi, meslek barışını tehdit eder 
duruma gelmiş, özellikle en başta LİHKAB arkadaşların, süreç boyunca gelen sınav iptalleri, 



kapatılmalar gibi geçmiş problemlerinde etkisi ile kaygılı şekilde mesleki faaliyetlerini 
sürdürdüğü işletmeler durumunda kalmıştır. 
 
HKMO, büyük önem arzeden bu konuda, LİHKAB kanununun yasalaşması önü ve ardında 
kurumsal yapısıyla aktif şekilde içinde bulunduğu süreçte yaşananları, yapılmak istenenleri, 
hedefleri, karşılaşılan sıkıntılar sonucunda kontrol dışına çıkan süreç ve gelinen noktayı 
üyeleriyle paylaşmak konusunda âtıl kalmış, LİHKAB ve SHKMMB sahibi meslektaşların 
birlikteliğini sağlamak konusunda gerekli iletişim kanallarını kurmak, meslek iç barışını 
tanzim etmek görevini yerine getirememiştir. Bireysel anlamda meslektaşlardan gelen 
tepkilerden, çok tehlikeli bir şekilde HKMO nun, LİHKAB ya da SHKMMB kesiminin 
karşılıklı olarak destekçisi pozisyonunda olduğu tespitleri yapılır hale gelmiştir. Bu algının 
oluşmasına yol açan şu ana kadar yürütülen iletişimsizlik ve duyarsızlık politikası terk 
edilmeli, bir an önce algının yıkılması, birleştirici politikalar için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Bu noktada, kurumsal anlamda çözülemeyen sorun, TKGM tarafından oluruna bırakılan, belki 
de sorun olarak bile görülmeyen süreç,  kişilerin inisiyatifinde,  kaçınılmaz olarak bir ayrışma 
ve beraberinde LİHKAB sahibi arkadaşların kendilerince haklı şekilde dernekleşmesine yol 
açmıştır. Sadece bu durum üzerinde bile, HKMO nun, yani SHKMMB, LİHKAB başta olmak 
üzere hepimizin örgütlülüğümüz, meslek odamız ve geleceğimiz adına düşünmesi gereklidir. 
Tek tek iş kalemleri üzerinden sorunu çözmeye çalışmak (Röperli Kroki, Vaziyet Planı, 
Bağımsız Bölüm Planı vs), tek tek kısıtlı alanları dışına çıkan LİHKAB sahibi meslektaşların, 
ticari suiistimallerin peşine düşmek, ya da yasal boşluktan faydalanarak aynı anda SHKMMB 
tescili de yaptıran LİHKAB sahibi meslektaşları sistemin “kötü çocukları” ilan etmek, kiri pası 
halının altına süpürmek olacaktır. Kurumsal anlamdaki basiretsizliğin üstünü örten 
kişiselleşmiş karşılıklı eleştiriler çözüm olmaktan uzaktır. HKMO çatısı altında, tüm meslek 
bileşenlerince ortaklaşılarak, kurumsal anlamdaki siyasi ve bürokatik ilişkilerle, yasa 
değişikliği için bir an önce çalışılmaya başlanmalıdır. Çözümün mesleğin iç dinamikleriyle 
sağlanması, meslektaşların iletişimi ile herkesin yararına bir eylem planıyla yasal 
düzenlemeler için çalışılması için bu kurultay belki de son şanstır. 
 
Yerel toplantılar sonucunda gelen ortak sorunlar yukarıda detaylandırılmış, münferiden 
belirtilen ilave sorunlar alt başlıklar halinde aşağıda maddelendirilmiştir. 
 

 Meslek odasınca ticari faaliyetler ile ilgil hukuksal destek sağlanmalı, 
 Konut/Mesken inşaatlarında Şantiye şefliği Harita Mühendisleri’ nce yapılabilmeli,  
 Özellikle şube harici il ve ilçelerdeki temsilcilikler kanalıyla SHKMMB lerle iletişim 

arttırılmalı 
 HKMO genel merkez tarafından şeffaf bir şekilde iletişim kanalları yoluyla tescile tabi 

işler yoluyla hayatını kazanan SHKMMB lerinin MFD, tescil, aidat vs. yoluyla oda 
gelirleri içinde  koydukları katkı aktarılmalı,  

 Hizmet alımlarında bireysel iş deneyim belgelerinin, ardından firma ortağı olan 
meslektaşca firmasına  aktarımının mevzuat gereği mümkün olmaması. 

 
 

BÖLÜM 2:   LİHKAB 
 SORUNLAR, TALEPLER ÖNERİLER 

 
5368 Sayılı Yasa ile kurulan LİHKAB’lar faaliyete başladıkları 2010 yılı sonundan itibaren günümüze 
kadar gerek kendi mevzuatından ve gerekse farklı yasa ve yönetmeliklerin  LİHKAB sorumluluk 
alanına ilişkin mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan problemler dolayısı ile henüz tam olarak 
kuruluş ilkeleri ile amaçlanan verimliliğe ulaşamamıştır. Sürece göz atıldığında; LİHKAB sınav ve yer 
tercihlerinin organizasyonundan planlamasına kadar sürekli tartışmalara neden olduğu, Yargı 
tarafından verilen iptal kararları ile İdarenin bu kararları uygulama biçimlerinin mağduriyetler yarattığı 
açıktır. Büro planlamasının nitelikli bir şekilde yapılamaması dolayısıyla bazı bölgelerde tekelleşmeler 
oluştuğu bazı bölgelerde ise işlem yetersizliği dolayısıyla kapanma aşamasına gelen bürolar olduğu 



görülmüştür. LİHKAB kuruluş Yasasının 1. Maddesinde  bulunan “ Ancak, kamu kurum ve kuruluşları 
ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev 
ve yetkileri devam eder.” şeklindeki hüküm dolayısıyla LİHKAB ve SHKMMB arasında yetki 
karmaşası oluştuğu ve bu durumun haksız rekabete yol açmak suretiyle çalışma barışını tehdit ettiği 
görülmektedir.  
Yukarıda kısaca bahsedilen bilgiler doğrultusunda gerek LİHKAB sahibi meslektaşlarımızın kendi 
mevzuatından ve gerekse SHKMMB sahibi meslektaşlarımız ile ilişkilerinden kaynaklı sorunları 
bakımından aşağıdaki çözüm önerileri sıralanabilir. 
 

- Öncelikli olarak 5368 Sayılı Yasanın 1. Maddesinde  belirtilen ve tartışmalara neden olan 
fıkra yürürlükten kaldırılarak, görev tanımları ve sınırlarının net bir biçimde ortaya konulduğu 
şekliyle yeniden düzenlenmelidir. 

  
- LİHKAB ve SHKMMB arasında sorun olan iş kalemlerinin ayrıştırılması konusunda;  

 
a) TKGM mevzuatından bahsedilen mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemlerinin ve bu işlemler 
sonucu düzenlenecek Parsel Aplikasyon krokilerinin yetkisiz kişilerce yapılmasının önlenerek 
bu tür işlerin LİHKAB’a yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 
 
b) Vaziyet planı, bağımsız bölüm planı, yapı aplikasyon projesi hazırlanması ve fenni 
mesuliyet işlerinin sadece SHKMMB'ler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 
Yapı Aplikasyon Projesinin LİHKAB’lar tarafından yapılabileceğine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 2012/12 sayılı Genelgesi ile Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm 
Planlarının LİHKAB’lar tarafından da yapılabileceğine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığının 13/09/2011 tarih ve 8519-8520 sayılı Talimatının 
kaldırılması yönünde çalışma yapılmalıdır. 
 
c) Yapı tamamlandıktan sonra yapının vaziyet planına uygun olarak yapıldığının ve herhangi 
bir sınır tecavüzünün bulunmadığının tespiti durumunda yapı kullanma izin belgesi (iskan) 
verilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu durum göz önünde bulundurularak yapı kullanma izin 
belgesi ekinde bina ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli krokilerin 
bulunması gerekmektedir. Ancak, TKGM nin bu konuya atıfta bulunan 2009/14 sayılı 
genelgesinin çıktığı tarihten günümüze kadar, farklı idari talimatlar ve birbiriyle çelişen 
mahkeme kararları ve bunların doğrultusunda yapılan uygulamalardaki karmaşa sonucu, 
Röperli Kroki tanzimi iş kalemi, meslek kamuyoyunda sıkıntılara neden olmuştur. 
 
Bu konu, meslek odamızda, akademik ortamlarda, TKGM ve belediyeler gibi konuyla 
doğrudan ilgili olan kurumlar nezdinde tartışmalarla, tanımı ve uygulaması netleştirilmesi 
gereken bir konu olarak görülmektedir. 
 

- 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm ile ilgili Yasa kapsamına giren işlerde istenen aplikasyon 
krokisi, birleştirme, cins değişikliği, irtifak hakkı tesisi gibi LİHKAB yetki alanlarında olan 
teknik işlemlerin Kadastro Müdürlüklerince ücretsiz yapılması birçok büronun iş yapamaz 
hale gelmesine neden olmuştur. Aynı durum, 5912 Sayılı Yasa ile değişik 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Yasasında mevcut kat irtifaklı yapıların cins değişikliği işlemlerinin, resen ve 
ücretsiz şekilde Kadastro Müdürlüklerince düzenlenmesinde de geçerlidir. 5368 Sayılı 
LİHKAB Yasasında tanımlı iş kalemlerinin farklı yasalarda getirilen hükümlere atıfta 
bulunularak Kadastro Müdürlüklerince yerine getirilmesi önlenmelidir. 
 

- LİHKAB sınav süreçleri şeffaf, her türlü şaibeden uzak ve geniş bir perspektifle uzmanlık 
kriterlerini ölçmeye dayalı bir biçimde düzenlenmelidir. 
 

- Mevcut büro sayıları günümüz gerçekliği ile örtüşmemektedir. 2013 yılında planlanan büro 
sayısı 2029 iken günümüzde açılmış olan büro sayısı bu rakamın % 11’i civarındadır. (227 
büro) Büro sayıları, LİHKAB’ların nitelikli hizmet ve istihdam koşullarını sağlayacak şekilde 



iş durumu ile orantılı olarak ülke genelinde 350-400 büro olacak şekilde modellenmelidir. 
Ayrıca büro sahiplerinin tekelleşmesinin önüne geçmek ve hizmet kalitesinin sürekliliğini 
arttırmak için lisans sahiplerinin belirli periyodlarda (faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere) 
lisans yenileme sınavlarına tabi tutulması sağlanmalıdır. 

- SHKMMB tarafından sıklıkla gündeme getirilen, LİHKAB’larca yetkisinde olmayan işlerin 
yapılmasının önlenmesi ve kamu görevlisi niteliğinde bulunan lisanslı mühendisin kamu 
yararına aykırı işlerde bulunmaması bakımından denetim mekanizmasının verimli bir şekilde 
işletilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

- LİHKAB’ların sorun ve önerilerinin aktarılması, İdare ve Oda ile olan bağlarının 
güçlendirilmesi için Lisanslı Büroların karar alma süreçlerinde etkin biçimde temsil 
edilmesine önem verilmelidir. 

- Vatandaşlara daha hızlı, sağlıklı ve güvenilir hizmet verilebilmesi bakımından Lisanslı 
Büroların TAKBİS ucu almaları sağlanmalıdır. 

 
- Lisanslı Bürolar üzerindeki yaklaşık % 60’lık vergi yükünün azaltılması için bu konuda 

mevzuat çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  
 
- LİHKAB ücret tarifelerinde bulunan birim fiyatlardaki tutarsızlıklar, adaletli olmayan 

katsayılar, farklı hesap kalemlerinin (yol ücreti, döner sermaye ücreti, mesleki denetim ücreti 
vs.) faturaya yansıtılamaması gibi sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarda 
bulunulmalıdır. 
 

LİHKAB yasasının ve yönetmeliğinin, meslek kamuoyumuzdan gelen düşünceler ışığında ortaya 
konan, tekelleşmeye neden olmayacak, mesleki dayanışmayı sağlayacak, sınav ölçütlerini ve sistemini 
adaletli duruma getirecek, büro sayısını ve yerlerini dinamik bir şekilde belirleyecek, lisanslı büroların 
hizmet yerlerini ve sürelerini tartışmaya neden olmayacak bir şekilde düzenleyecek, denetim 
mekanizmalarını gerçekçi ve yaptırım gücünün olacağı bir yapıda planlayacak ve büroların ülke 
kadastro sorununun çözüme ulaştırılmasıyla birlikte sağlıklı bir arşiv kazanacak yapıda düzenlenmesi 
durumunda mesleğimize bir açılım sağlayacaktır. 
 
Yukarıda bahsedilen çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla TKGM, HKMO, LİHKABDER 
ve ilgili meslek kamuoyunun tam bir işbirliği içerisinde çalışması mesleğimizin geleceği açısından 
kaçınılmaz bir görev olarak ortada durmaktadır. 

  
BÖLÜM 3:  İHALELİ İŞLERE YOĞUN SHKMMB  

SORUNLAR, TALEPLER VE ÖNERİLER 
 
Harita özel sektörünü, “sermaye birikimi, kendi istihdamı, devamlı teknik kadrosu, araçları, ekipmanı, 
yazılımı ve donanımı olan firmalar,” diye tanımlayabiliriz. Bu tanımı da ancak, diğer sektörlerin 
yanında oldukça küçük ölçekte olduğu kaydıyla yapabiliriz.  
 
Özel sektör kapsamındaki firmalar ağırlıklı olarak kamuya hizmet vermektedir. Özel sektörü yaşatan, 
onlara ekonomik güç veren, onların varlıklarını sürdürmesine neden olan hizmetler kamu tarafından 
ihale edilmektedir. 
 
1989 yılında yapılan Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda yapılan Erdal AKDAĞ’ın 
yönettiği “Özel Sektörün Sorunları, Kamu Sektörü İlişkileri, Çözüm Yolları, Geleceği” adı altında 
çok önemli tespitlerin yapıldığı toplantıda; sektörün en büyük işvereni kamu, kamu olarak da İller 
Bankası ve Belediyeler olarak tanımlanmış; “Özel sektör deyince, İller Bankası var; İller Bankası 
deyince, özel sektör var.” tespiti yapılmıştır. Harita ve Kadastro sektöründe İller Bankası ana ocağı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de baba ocağı olarak anılmaktaydı. Bu tarihten sonra Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 yılında Dünya Bankası Kredisi ile başlattığı MEER (Marmara 
Depremi Acil Yapılandırma Projesi) ile özel sektöre iş sağlayan kurumlara katılmış; 2005, 2006 ve 



2007 yıllarında ihalelerini artırarak sektörde önemli aktör olmuştur. 2007 yılı itibarıyla neredeyse İller 
Bankası ihalelerinin hacmi ile TKGM ihaleleri aynı kapasiteye ulaşmıştır. Bu arada 1987 yılında İller 
Bankası ihale hacmi kadar imar uygulaması ihaleleri çıkaran belediyeler, 2007 yılına gelindiğinde 
imar uygulama işlerinin ülke genelinde giderek tamamlanması ile sektöre sağlanan iş konusunda bir 
hayli geriye düşmüşlerdir. 
 
İhaleli işlerde özel sektör firmalarına ağırlıklı iş sağlayan kamu kurumlarının son 10 yılına yönelik 
süreci değerlendirdiğimizde; 
 
2007 yılında Harita ve Kadastro sektöründe ana ocağı diye anılan İller Bankası, 2013 yılına kadar 
ihalelerini Danışmanlık Hizmet Alımı  olarak sürdürmüş özel sektöre iş sağlama konusunda önemli 
yer tutmuştur. Bu süreçte ortalama indirimlerin %25 olarak gerçekleşmesi de sektöre nefes aldırmıştır. 
Ancak 2013 yılından sonra kurumda, hizmet alımı ihalesi yöntemine geçilmiş, % 70’ lere varan 
tenzilatlarla ihaleler sonuçlandırılmıştır.  2014 yılından sonra klasik harita yerine fotogrametrik harita 
yöntemi ile ihalelere devam edilmiş, yaklaşık maliyet çok düşük tutulmuş, buna rağmen % 70’e varan 
tenzilatlar la ihaleler gerçekleşmiştir. 2015 yılına gelindiğinde ise İdare zaman  kaybını gerekçe  
göstererek üç ayrı disiplin olan Fotogrametrik harita, jeolojik etüd ve imar planı işlerini birlikte ihale 
etmeye başlamıştır. Bu üç disiplinden herhangi birinin iş bitirme belgesi ile girilebilen ihalelere 
meslektaşlarımız isteksiz davranmış ve büyük ölçüde  katılım sağlamamıştır. 2007 yılında özel 
sektörün ağırlıklı iş kapısı olan İller Bankası 2017 yılı itibarıyla bu işlevini önemli ölçüde yitirmiştir. 
 
İhaleli işlerde özel sektör firmalarına iş sağlayan sivil haritacılığın lider kurumu olarak anılan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün son 10 yılına yönelik 2007 yılında ve 2017 yılında yapmış olduğu 
ihaleleri karşılaştırarak bu verilerden sektör adına çıkarımlarda bulunmak yararlı olabilir. 
 
2007 yılında KİK kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce özel sektör eliyle yapılan 
ihalelerde bir parselin kuruma yaklaşık ortalama maliyetinin 42 TL (30 USD) olarak gerçekleştiği, 
Dünya Bankası ARIP kapsamındaki işlerde ise 44 TL (32 USD) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Bu arada TKGM’nün kendi memur personeli eliyle yapmış olduğu işlerde parselin kuruma maliyeti 
yine 44 TL (32 USD) olarak gerçekleşmişti. 
 
10 yıl önceki verilerden sonra günümüzde 2017 yılı verilerine bakıldığında; 2016 yılı sonu 2017 yılı 
içinde TKGM Dünya Bankası kredili yapılmış 4 paket ihale sonuçları gözlemlendiğinde, yenileme 
işlerinde ortalama 38 TL/parsel, sayısallaştırma işlerinde ise ortalama 30 TL/parsel rakamları 
görülmekte; bu dip fiyatlardan sonra yine Dünya Bankası kredili 10.08.2017 tarihinde yapılan son 
paket ihale sonuçlarını gözlemlendiğinde, yenileme işlerinde ortalama 67 TL/parsel, sayısallaştırma 
işlerinde ise ortalama 51 TL/parsel rakamları görülmektedir. TKGM’nin 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında 20.06.2017 tarihinde yapmış olduğu 3 adet yenileme 
işi ortalama 60 TL/parsel ve 2 adet sayısallaştırma işi de ortalama 40 TL/parsel olarak gerçekleşmiştir. 
 
2007 yılı itibarıyla TKGM’nin özel sektör eliyle aldığı hizmetin bedeli 42 TL/parsel (30 USD) iken, 
10 yıl sonra teknik şartnameleri aynı olmamakla beraber bu bedel ortalama 52 TL/parsel (14 USD) 
rakamına gerilemiş bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle öyle bir özel sektör yapısıyla 
karşılaşılmaktadır ki, yapmış olduğu işin bedelini 10 yıl önceki fiyatlarla gerçekleştirmeye razı olacak; 
bu rakamlarla da sermaye birikimi sağlayacak, nitelikli ve yeterli sayıda eleman istihdam edecek, 
çalışanlarına insanca yaşama standardında ücret ödeyecek... Bu rakamlarla bu işlerin ihale süreci 
devam ettiği takdirde, kamudan özel sektöre değil, özel sektörden kamuya sermaye transferi 
gerçekleşecektir. O da eğer öyle bir sermaye varsa… 
 
Bu temel noktayı tartışmak ve üzerinde durmak gerekmektedir.  
Bu önemli konunun yanı sıra birim fiyatlara ve özel sektör fiyat kırımlarına değinmek gerekir. 
Kurum bazında TKGM, özel sektör tarafından yapılan kırımları da gerekçe göstererek birim fiyatlarda 
düşüşe yönelmiştir. Özel sektörün yapmış olduğu yüksek indirimlerden sonra kurumlarda birim fiyat 
hazırlayan meslektaşlarımız bunu, “kurum üst yönetiminin, madem öyle, birim fiyatları düşürün 
baskısı” ile karşılaşmalarıyla gerekçelendirmektedirler. 



 
TKGM, 25.02.2016 tarihinde ihalesi yapılan 24 adet 22-A uygulaması işini, “ihalenin genelinde, 
isteklilerin aynı kısa listeler içerisinde yer alan diğer istekliler ile aynı veya çok yakın teklifler vermiş 
olması, kırım oranlarının düşük kalması ve parsel başına en iyi mali tekliflerin birbirine çok yakın 
olması…” nedenleriyle ihaleyi iptal etmiştir. 
 
Bu iptallerden sonra TKGM,  Kik  işlerine Danışmanlık Hizmet Alımı yöntemi yerine Hizmet Alımı 
ihaleleri yöntemi ile devam etmiştir. 07.09.2017’de yapılan Hizmet alımı ihalelerinde 13 adet işin 
ihalesi yapılmış, ortalama parsel fiyatı 36 TL olarak gerçekleşmiştir. İdare,  ucuza iş yaptırma 
isteğinde olduğu için ihalelere Hizmet alımı yöntemiyle çıkmakta ve ihalelerde sınır değer uygulaması 
yapmamakta verilen en düşük teklifi geçerli sayarak sonuçlandırmaktadır. Doğru olan Hizmet alımı 
yöntemiyle ihale yapılacaksa sınır değerin uygulanmasıdır.  En doğrusu ise Danışmanlık Hizmet Alımı 
yöntemiyle ihalelerin yapılmasıdır. 
 
2016 yılında keşif bedelinden % 14.5 eksiltilmiş ortalama fiyatı 69.54 TL/parsel olarak gerçekleşmiş 
işler “…kırım oranlarının düşük kalması” da gerekçe gösterilerek iptal edilip, daha sonra 2017 yılında 
67 TL/parsel gerçekleşen işlerin sözleşmesi imzalanırsa, kamu – özel sektör ilişkilerinde bir sorun 
olduğu ortaya çıkacaktır. Kaldı ki danışmanlık hizmetleri özel hizmetlerdir. Danışmanlık hizmetinde 
işin esasını etkileyecek olan bilgi ve donanımdır. Bedel değildir. Bu nedenledir ki “Teknik Kriterler” 
başlığındaki ağırlık katsayısı % 70, “Mali kriterler” başlığında ağırlık katsayısı % 30’dur. Maalesef 
gün itibarıyla ihaleli işlerde özel sektör firmalarına ağırlıklı olarak iş sağlayan yegane kurum olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün durumu iç açıcı değildir. 
 
Özel sektör cephesinde ise TKGM’nin 2004 yılında MEER ihalelerinde 5-10 adet yüklenicisi varken 
günümüzde bu sayı 250-300 sayısına ulaşmıştır. Çıkan ihale sayısının azlığı, sürekli personel istihdam 
eden firmaların “boş elemana maaş veremem” kaygısı, ihalelere katılım için gerekli olan “ciroyu 
tutturma” kaygısı, bir kısım firmaların ise “alır taşerona veririm, eldeki ciroyu muhafaza ederim” 
öngörüsü, bu dipsiz sürecin daha da sorunlu biçimde gelişmesine neden olmaktadır. Sonuçta bu 
kırımlar işin niteliğine, personelin maaşına, şantiye koşullarına, sonuçta mesleğin  güvenirliliğine, özel 
sektörün istihdamına, sermaye birikimine ve kurumsallaşmasına tümüne olumsuz yansımaktadır. 
Firma sayısının giderek arttığı, sektöre arz edilen işlerin azaldığı dönemlerde kaçınılmaz olarak yüksek 
kırımlı ihale süreçlerine tanık olunmaktadır. Yüksek kırımların bir diğer sonucu haksız rekabet aracına 
dönüşmesidir. Bir ilke ve ticari davranış olarak, yüksek kırımı kabul etmeyenler, önceleri bu 
dönemlerde ihalelere teklif vermezken,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ciro zorunluluğu 
nedeniyle sürece kayıtsız kalamamaktadırlar. Bu sürecin uzun sürmesi, sorunu akutlaştırmakta, 
sektörü küçültmekte, işletme gideri olmayan büroların artmasına dolayısıyla  taşeronluk kurumunun 
yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 
 
YASA 
 
Avrupa uyum yasaları gereği hazırlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 04/01/2002 de  yürürlüğe 
girmiştir. Bir çok ülkede genel hatları ile bu yasa uygulanmaktadır. Ancak teknik ve idari şartnameler, 
idareler tarafından hazırlanmaktadır. 
 
Yasada, Şartnameler başlığı madde 12’ de; 
“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik 
şartnamelerin idarece hazırlanması esastır” der. Bir alt parağrafta ise ; “İhale konusu mal hizmet 
alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dökümanının bir parçası olan teknik 
şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya 
yönelik olacak,  rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek  ve bütün istekliler için fırsat eşitliği 
sağlayacaktır.” diye tanımlanan şartnamelerdeki teknik kriterler,  özel sektöre sunulan bir çok 
kurumun şartnamesinde dikkate alınmamaktadır. Buda şartnameleri yasaya aykırı duruma düşürmekte, 
yasaya ve amacına uygun hazırlanmayan şartnameler, ihalelerin rekabetçi ortamda  sağlıklı 
yapılabilmesini engellemektedir.  
 



Memuriyetten kaynaklı şahıs iş deneyim belgeleri, firma iş bitirme belgesinin yerine geçmemelidir. 
Bu iş deneyim belgeleri, iş bitirme durumuna getirilerek yada zorunlu istenen tecrübe sıfatına 
büründürülerek emekli memurların aranan eleman olmaları sağlanmaktadır. Bu durum genç 
meslektaşlara yönelik fırsat eşitliğini de ortadan kaldırmaktadır. 
 
Bir diğer sorun da kamu ihalelerine yönelik Kamu İhale Kurumu’na yapılan itiraz  başvuru 

bedelleridir. Bu başvuru bedellerinin yüksekliği başvuruda bulunmak isteyenlere yönelik caydırıcı 

seviyeden aşağıya çekilmelidir. 

Hizmet alım ihalelerinde sınır değer hesabındaki R katsayısı kaldırılmalı, uygun olan; sınır değerinin 

altında kalan ve yaklaşık maliyetin üstünde olan tekliflerin dışındaki tekliflerin ortalaması nın  ihaleyi 

alabilmesidir. Ayrıca tüm ihalelerde iş bitirmeler 15 yıl olmalıdır.   İhaleden ihaleye iş deneyim 

belgelerinin süreleri değişik olmamalıdır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Danışmanlık Hizmet Alımı Yönetmeliği’ndeki kurallar 3 saç ayağı 
üzerine kurulmuştur. Bunlar, 1) İş Bitirme 2) Ciro 3) İstihdam’dır. İş bitirmenin ömrü 15 yıl, cironun 
ömrü 2 yıl ve istihdam her yıl sürekli olmak üzere kurgulanmıştır. 
 
Bu şu demektir. Yeterli bir iş bitirmeniz var ise 15 yıl sorun yok. Ancak cironuzu muhafaza etmeniz 
için iki yıl süreniz var. İki yıl hiç iş yapamadığınızda ihalelere girme şansınızı kaybediyorsunuz. 
Burada bisiklet kuralı geçerli “durma düşersin” devamlı pedal çevirmek gerekiyor. Personeli sürekli 
istihdam etmek zorundasınız ya da sektörde yaygın olarak yapıldığı gibi işi alıncaya kadar şeklen son 
bir yılda 3 ay SGK‘lı göstermelisiniz. Ön yeterlilik şartnamesinde personel tam puan için kişisel 
deneyimin asgari 10 yıl olarak istenmesi nedeniyle de genelde firmalarda aktif olarak çalışmayan çoğu 
emekli kişiler de SGK’ lı gösterilmektedir. Bu yapılanma da sektörde karşılığı olamayan  şeklen 
istihdama neden olmaktadır. 
 
KURUMSALLAŞMA 
 
Özel sektörün kurumsallaşmasının yegane şartı kamu kurumlarının yeterli ve sürekli iş akışını 
sağlamasından geçer. Özel sektörde yapılanma, kurumsallaşma ancak kamu eliyle olur ve şekillenir. 
Düzenli iş akışı olmadan kurumsallaşmayı gerçekleştirmek istihdamı artırmak eldekini korumak 
yazılım donanıma yatırım yapmak yazılımı güncellemek mümkün olmamaktadır. 
 
İSTİHDAM 
 
1954-1981 arasında 27 yılda oda üye sayımız 2000 iken günümüzde her yıl neredeyse 27 yıldaki 
mühendis sayısı kadar meslektaş üniversitelerden mezun olmakta ve aramıza katılmaktadır.  
Firmaların kar yerine karsız veya zararla iş yapmaları,  sektörün gerilemesine neden olmakta aramıza 
her yıl katılan 2000’e yakın genç meslektaşlarımızın iş olanaklarını da kısıtlamaktadır. 
 
2002 yılında yapılan Meslek Sorunlarının Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi 
Kurultayı’na yönelik HKMO İstanbul Şube tarafından hazırlanan rapordaki aşağıdaki tespit aradan 15 
yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki günümüz içinde geçerlidir. 
 
“Harita özel sektöründe gelişen teknolojilere bağlı olarak, diğer benzer sektörlerde de olduğu gibi, 
istihdam fazlası oluşmaktadır. Bu istihdam fazlasının yeni faaliyet alanlarında kullanılması 
gerekirken, sektörün gelişen teknolojiyi mesleki faaliyet alanlarını genişletmekte kullanmaması 
dolayısıyla ciddi bir insan potansiyeli atıl kalmaktadır. Sektörümüzde yaşanan işsizlik sorunun temel 
kaynağını ekonomik kriz olduğu kadar, mesleğin içe dönük yapısı ve klasikleşmiş harita üretim 
faaliyetlerinin dışına çıkmaması oluşturmaktadır. Özel sektörün klasikleşmiş harita ve kadastro 
faaliyetleri dışına çıkması ve mesleki faaliyet alanlarını gelişen teknolojileri de göz önünde tutularak 
genişletmesi kaçınılmazdı 
 



ETİK 
 
Bu fiyat kırma sorunu, aynı zamanda mühendislik etiği meselesidir. Bu kurumların başında olan 
insanların ve yalnızca yüklenicilerin çözeceği bir iş değildir. Özel sektör kurumları, kendi aralarında 
bu ve diğer konularda bir etik çerçeve oluşturmadıkları sürece, ya da sektörün örgütleri bu konuda 
disipline edici önlemler almadığı sürece, özel sektörün büyümesi ve kurumsallaşması olası 
görünmemektedir. 
 
ETİK SORUNUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ ? 
 
Giderek yaygınlaşan ve derinleşen bu sorunu önümüzdeki süreçte çözüme kavuşturmak için nasıl ele 
almalı, nereden başlamalıyız.  
 
Tarihsel süreci içinde Mühendislik insanoğlunun tarihiyle başlar. İlk çağlarda ateşin bulunması, ilk 
tekerleğin yapılması, yazının tasarlanması, zaman ve mekanın ölçülmesi  ve milyonlarca yıllık 
uygarlık serüveninin tüm aşamalarında insanoğlunun buluşları hep aynı çabaların ürünü olmuştur. Taş 
devrinden, atom dönemine kadar uzanan bu karmaşık ve ayrıntılı gelişmelerin unsurlarından en 
önemlisi her zaman bedeni ve fikri çabasıyla işgücü, emek olmuştur.  
 
Mühendislik kamusal hizmet alanını temsil etmekte, meslek insanları da sonuç olarak bir kamu 
hizmetini yerine getirmektedir. Bu nedenle, bu görevini yaparken kamusal sorumluluk bilinciyle 
davranmalıdır. Bu nedenle, bu görevin yapılmasında görevi kötüye kullananların soruşturulması ve 
sorgulanması bir kural haline gelmiştir. Meslek örgütlenmeleri böyle bir kamusal işlevle 
yükümlüdürler. 
 
Meslek odalarının önemli bir işlevi mesleki etiğin, mesleki ahlakın kurallara bağlanmasını ve 
uygulanmasını sağlamaktır. Üyelerinin meslek etiğine uygun davanıp davranmadığını denetleyecek bir 
örgütsel yapının oluşması gerekmektedir. Mühendislik etiğiyle ilgili düzenli ve sistemli bir değerler 
bütünü yaratabilen, yol gösteren, örgüt etiğinin olduğu bir yapının oluşması. Örgüt etiğinin olmadığı 
bir yerde mühendislik etiğinin oluşmadığını, mühendislik etiği konusunda işlem yapılamadığını 
görüyoruz.   
 
TMMOB KURULTAY KARARLARI 
 
TMMOB, Kurultay geleneği olan bir örgüttür. TMMOB 1998’de Demokrasi Kurultayı, 2000 ve 2003 
yıllarında Mühendislik ve Mimarlık Kurultayları düzenledi ve kararlar alındı. Somut sorunlarından 
hareketle mevcut sistemi sosyal, ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla sorgulayan ve çözümler 
üreten mühendis-mimarlar, aynı zamanda kendilerini de sorgulayarak, üretken bir çalışma ortamında 
özgürce tartıştılar ve kararlar aldılar. 
 
2003 yılında yapılan TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı kararlarını hatırlayalım. Kurultayın 
“Örgüt Misyonu”konusunda aldığı kararları özetlemekte yarar vardır: 
“TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Emekten ve halktan yanadır.  
 
Bağlı Odaları ile birlikte, mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın 
çıkarlarını korur. 
 
Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve 
bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen, Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile 
ters düşmeme anlayışlarını reddeden, aksine üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan, 
Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün 
kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç 
dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen bir çalışma anlayışını savunarak, üyelerin ekonomik 
sosyal yaşamlarının, iş koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcar.” 



 
Kurultayın, Mesleki Davranış İlkeleri kararlarını kısaca özetlersek: 
 
“TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri, mühendislerin ve mimarların mesleki etkinliklerinde göz önünde 
bulundurmaları gereken değerleri, kararlarına kılavuzluk edecek bir toplumsal sözleşmenin öğelerini 
vermek için hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 
Mühendis ve Mimarlar; Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyacak biçimde 
kullanmayı mesleğinin temel ilkesi kabul eder. 
Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına 
azami özen göstererek sürdürürler. 
Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar; meslektaşlarıyla haksız rekabet içinde olmazlar ve astlarının 
gelişimi için özel çaba harcarlar, onlara yardımcı olurlar, telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı 
gösterirler,  
Örgütsel Davranış Kuralları olarak; 
“Örgüt faaliyetleri sırasında oluşturulan, karar altına alınan ilke ve kuralların hayata geçirilmesi, yazılı 
kurallar ve örgüt gelenek ve kültürüne saygılı davranmayı ve bunları geliştirmeyi ilke kabul eder. 
Mesleğin ve meslektaşın toplumdaki itibarını yüceltecek mesleki davranış ilkelerinin yaşama 
geçirmeyi görev kabul eder. 
 
Meslek ilkelerinin uygulama ve denetiminde etik kurallar geliştirir.” 
TMMOB Kurultayları’nda alınan kararların örgütsel olarak ne kadar içselleştirildiğinin ve mevcut 
örgütsel işleyişin bu kararlarla ne kadar örtüştüğünün sorgulanması gerekiyor. Çünkü örgütsel 
gerçekliğimiz, sadece karar almanın tek başına yeterli olmadığını gözler önüne sermektedir.  
Meslek Odamız, tartıştığımız sorunu ticari bir olay olarak ele almaya devam ettiği sürece üyelerinin 
mesleğe ve meslektaşlarına karşı sorumluluklarının, kendine karşı sorumlukların denetimi sürecine de 
yabancılaşmaya devam edecektir.  
 
Üyelerinin meslek etiğine uygun davranıp davranmadığını denetleyecek bir örgütsel yapının oluşması 
gerekmektedir. Mühendislik etiğiyle ilgili düzenli ve sistemli bir değerler bütünü yaratabilen, yol 
gösteren, örgüt etiğinin olduğu bir yapının oluşması. Örgüt etiğinin olmadığı bir yerde mühendislik 
etiğinin oluşmadığını, mühendislik etiği konusunda işlem yapılamadığını görüyoruz. 
 
Kamusal sorumluluk alanının bir parçası olan sorunun çözümü sürecinde; işlevsel ve işler bir örgütsel 
anlayış ve denetime dönüştürülmüş bir yapıyı ortaya çıkarmalıyız.  
 
 6235 sayılı TMMOB Kanununa göre; Birliğin kuruluş amacı: Mühendislik ve mimarlık mesleği 
mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak 
için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmaktır”  
 
Bu yasal düzenlemenin bile gerisinde konumlanan bir Oda örgütlenmesi mücadelemiz, emeklerimiz ve 
tarihimizle uyumlu değildir. 
 
Bilginize sunulur. 
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