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doğrultusunda, Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonları-
mız İle çeşitli uzmanların katılımıyla, bazı komisyon adla-
rının değiştirilmesi ve Türkiye Ulusal Kartoğrafya ve Me-
kansal Bilişim Birliği Kurulması önerisinin tartışılacağı bir
çalıştay gerçekleştirilecektir.

Ayrıca mevcut komisyonlarımızın odamıza sunacak-
ları çalışma programlan doğrultusunda yapılması öngö-
rülen tüm panel, sempozyum, konferans ve diğer çalış-
malar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

4.2. TUJJB-Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği

Bu kapsamda Özellikle, Harita Genel Komutanlığı yü-
rütücülüğünde oluşturulan, Türkiye Ulusal Jeodezi Ko-
misyonu (TUJK) bünyesinde, geçmiş dönemlerde süre-
gelen çalışmalara devam edilecektir.

Komisyon alt çalışma gruplarında görev almak iste-
yen üyelerimizin bu gruplarda çalışmalarının zemini yara-
tılacaktır.

4.3. Öğrenci Komisyonları

39. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen HKMO
Öğrenci Kolu Yönetmeliği çerçevesinde gerekli komis-
yonlar kurularak, yapılacak öğrenci etkinliklerine öğren-
cilerin geniş katılımı sağlanacaktır.

4.4. Denetim Komisyonları

39. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen HKMO
Denetim Komisyonları Yönetmeliği çerçevesinde gerek-
li komisyonlar kurularak; Harita ve Kadastro Mühendis-
lik hizmeti üreten kişi ve kuruluşların ürettiği mühendis-
lik hizmetlerinin, ülke ve meslektaş yararları yönünden
denetlenmesi sağlanacaktır.

4.5. Mesleki Denetim İzleme Komisyonu

Bu kapsamda oda bünyesinde bir mesleki denetim iz-
leme komisyonu oluşturularak, Serbest Harita ve Ka-
dastro Mühendislerince üretilen hizmetlerin Mesleki
Denetim Uygulamalarının yapılıp yapılmadığı, Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarından sağlanacak bilgi akışı ve MDU
dosyalarının karşılaştırılmasıyla izlenecek, bu yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen SHKM'ler için odamız yazı-
lımlarına göre gerekli işlem ve yaptırım yoluna gidilecek-
tir.

4.6. Birim Fiyat Komisyonu

Birim fiyat komisyonu ile, odamızca her yıl yayımla-
nan En Az Ücret Tarifesi ve Mühendislik Hizmetleri Bi-
rim Fiyatları yeniden ele alınarak, eksiklikler giderilecek,
yeni iş tanımlan ile, 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası Kap-
samında Kurum ve Kuruluşlara yaklaşık maliyet hesapla-

malarında kullanılmasına esas teşkil edecek, kapsamlı bir
birim fiyat analizleri ve tarifesi hazırlanacaktır.

4.7. Özel Sektör Çalışma Grubu

Özel sektörümüzün sorunlarına yönelik olarak, kap-
samlı bir çalışma yapılacak, "Mesleki Sorunlarımızın
Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların
Belirlenmesi" konulu kurultay metinlerinden de ya-
rarlanılarak, Özel Sektör Raporu hazırlanacaktır.

4.8. Afet Komisyonu Çalışmaları

Odamızın afet konusundaki çalışmalarını daha kurum-
sal bir yapıda sürdürebilmesi bakımından HKMO Yöne-
tim Kurulumuzun 09.02.2004 tarih ve 92/836 sayılı
kararı gereğince HKMO Afet Komisyonu kurul-
muştur. Komisyonumuzun yürütücülüğünde "doğa
olaylarının Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri)
Mühendisliği bakımından modellenmesi, mühendislik pro-
jelerinin ve uygulama haritalarının üretiminde ve kullanı-
mında bu modellerin dikkate alınması, üyelerimizin doğa
olaylarının, endüstriyel üretim süreçlerinin ve endüstriyel
ürünlerin denetimsiz ve/veya hatalı kullanımının yol aça-
bileceği afetler hakkında güncel, güvenilir ve işlevsel bilgi-
lerle donatılmaları, afet konusunda toplumsal bilincin ge-
liştirilmesi ve afet sürecinde toplumsal dayanışmaya katı-
lınması" amaçlanmaktadır. 39. Dönemde, Oda çalışmala-
rımızda, üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik temel
afet bilinci eğitimi sunulması ve mühendislik etiği ve so-
rumluluğu bakımından afet kavramının sürekli gözetilecek
bir olgu olarak benimsenmesinin sağlanması başta olmak
üzere önemli kazanımlar hedeflenmektedir.

4.9. Özlük Hakları Komisyonu

Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin özlük
haklan, ücret farklılıkları. Tayin Atama ve Yükselmeleri-
ne yönelik çalışmalar ile yaşanabilecek tüm olumsuzluk-
lar izlenerek, meslek mensuplarımızın karar üreten, siya-
sal, ekonomik, sosyal ve kültürel diğer eksikliklerinin çö-
zümü için geliştirilen her türlü Önerilerin, yönetim kuru-
luna iletilmesi sağlanacaktır.

5. Eğitim Çalışmaları

S.l. Meslek İçi Eğitim Çalışmaları

39. Olağan Genel Kurulumuzda alınan tavsiye kara-
rıyla, bir Yönetim Kurulu Üyemiz, Eğitim Sekreteri ola-
rak görevlendirilmiş olup, eğitime ayrılan %6 bütçenin
eğitim faaliyetlerinde kullanılacak, şubelerimizce gerçek-
leştirilecek Meslek İçi Eğitim çalışmalarının koordinasyo-
nu ve eğiticilerin eğitimi konusunda gerekli düzenleyici
çalışmalar yürütülecektir.
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Bu kapsamda yapılması düşünülen öncelikli eğicim ça-
lışmalarından bazdan;

1- Kamulaştırma Kanunu'nun 15. Maddesi Kapsamında

yapılacak olan Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi,

2- Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmesi bekleni-

len, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim

Yönetmeliği kapsamında yapılacak eğitim çalışmaları.

3- Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı Eğilimi.

4- İmar Uygulamaları Konusunda verilecek eğitimler,

5- Teknik Uygulama Sorumltıluğu(TUS),

6- Yersel roıogramerri,

7- Coğrafi Bilgi Sistemleri{CBS).

8- vb.

şeklinde sıralanabilir.

5.2 Yönetici Eğitimleri

Bu kapsamda Odamız kurullarında görev alanlara

mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik otarak ta-

sarlanan, kadro eğitimlerine öncelik verilecektir.

6. Kurultay, Kongre, Sempozyum, Panel, Se-

miner ve Toplantılar

Geleneksel hale gelen etkinlikler başta olmak üzere,

bu dönem yapılacak yeni etkinliklerle birlikte;

6.1- 10. Türkiye Harita Bilimsel ve teknik Kurultayı,

6.2-Toprak Reformu Kongresi,

6.3- Uluslararası GIS Sempozyumu,

6.4- III. Genç Haritacılar Günleri,

6.5- Dikili Yaz Eğitim Kampı,

6.6- CBS Günleri,

6.7-STBK-Çalıştay,

6.8- Diğer Panel ve Toplantılar,

şeklinde bir etkinlik hedeflenmektedir.

7. Yayın Çalışmaları

Oda, üye iletişiminin er önemli aracı olarak görülen

yayın konusuna ayrı bir önem verilerek, başta HKMO

Bülteni olmak üzere, diğer iletişim araçları konusundaki

çalışmalarımız geliştirilerek sürdürülecektir.

Yayın çalışmalarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

7.1. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi

Dergisi {Hakemli Dergi),

7.2. Harita Bülteni,

7.3. HKMO Web Sayfası,

7.4. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgilen Üretim Yö-

netmeliği'nin Açıklamalı- Anlatımlı Basımı,

7.5. Kamulaştırma Bilirkişiliği El Kitabı,

7.6. T US El kitabı,

7.7. Eğitim çalışmaları ve Sürekli Yayınlar kapsamında

hazırlanacak diğer mesleki yayınlar,

7.8. TMMOB Bülteni. Birlik Haberleri Dergisi kapsamın-

da yapılacak çalışmalar,

fi. Uluslararası ilişkiler

Mesleğimizle ilgili faaliyetlerde bulunan uluslararası

örgütlerle ilişkilere devam edilerek, programımız çerçe-

vesinde gerekli destek sağlanacaktır.

fi.I. Uluslararası Ölçmecıier Federasyonu- FIG,

8.2. Uluslararası Kartoğrafya Birliği- ICA,

8.3. Avrupa Ölçmeciler Birliği- EGOS.

8.4. Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bir-

liği - ISPRS.

gibi örgütlerle ilişki içerisinde olunacaktır.

9. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Mesleğimizi doğrudan etkileyen düzenlemeler ite

meslektaşlarımızın yaşadığı diğer sorunların çözümüne

yönelik olarak, ayrıca toplumsal dayanışmayı tesis etmek

adına ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler

kurulacaktır.

Bu kuruluşların başlıcaları;

- TBMM,

Bakanlıklar- Kamu Kurum ve Kuruluşları,

- Yerel Yönetimler.

Üniversiteler,

• Demokratik Toplumsal Kuruluşlar,

- vb.

şeklinde sıralanabilir.

10. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Daha önce 30 yıl Hizmet Plaketi sekinde düzenlenen

ancak alınan karar nedeniyle 30 Yıl Hizmet Plaketlerinin

Şube Başkanlıklarınca düzenlenmesi nedeniyle, son 2 yıl'

dır 50 Yıl Hizmet Plaketi şeklinde sürdürülen bu etkin-

liğe ilaveten TMMOB ve Odamız 50.Yıl kutlamaları çer-

çevesinde bir dizi etkinlik planlanacaktır.

10.1. 50. Yıl Hizmet Plaket Töreni

10.2. Odamız 50.Yılı Kutlamaları çerçevesinde ger-

çekleştirilecek etkinlikler,

10.3. Şube ve Temsilciliklerimiz kapsamında düzen-

lenecek Sosyal ve Kültürel etkinliklere yapılacak katılım

ve katkılar
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Bu kapsamda yapılması düşünülen öncelikli eğitim ça-

lışmalarından bazılan;

1- Kamulaştırma Kanunu'nun IS. Maddesi Kapsamında

yapılacak olan Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi,

2- Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmesi bekleni-

len, Büyük ölçekli Harita ve Harita Bilgilen Üretim

Yönetmeliği kapsamında yapılacak eğitim çalışmaları,

3- Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı Eğitimi,

4- İmar Uygulamaları Konusunda verilecek eğitimler.

5- Teknik Uygulama Sorumluluğu{TUS),

6- Yersel Fotogrametri,

7- Coğrafi Bilgi Sistemleri{CBS).

8- vb,

şeklinde sıralanabilir.

5.2 Yönetici Eğitimleri

Bu kapsamda Odamız kurullarında görev alanlara

mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik olarak ta-

sarlanan, kadro eğitimlerine öncelik verilecektir.

6. Kurultay, Kongre, Sempozyum, Panel, Se-

miner ve Toplantılar

Geleneksel hale gelen etkinlikler başta olmak üzere,

bu dönem yapılacak yeni etkinliklerle birlikte:

6.1- 10. Türkiye Harita Bilimsel ve teknik Kurultayı,

6.2- Toprak Reformu Kongresi,

6.3- Uluslararası GIS Sempozyumu.

6.4- III. Genç Haritacılar Günleri.

6.5- Dikili Yaz Eğitim Kampı,

6.6-CBS Günleri.

6 7- STBK- Çahştay,

6.8- Diğer Panel ve Toplantılar,

şeklinde bir etkinlik hedeflenmektedir.

7. Yayın Çalışmaları

Oda, üye iletişiminin en önemli aracı olarak görüler

yayın konusuna ayrı bir önem verilerek, başta HKMO

Bülteni olmak üzere, diğer iletişim araçları konusundaki

çalışmalarımız geliştirilerek sürdürülecektir.

Yayın çalışmalarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

7.1. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi

Dergisi (Hakemli Dergi),

7.2. Harita Bülteni,

7.3. HKMO Web Sayfası.

7.4. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yö-

netmeüği'nin Açıklamalı- Anlatımlı Basımı,

7.5. Kamulaştırma Bilirkişiliği El Kitabı,

7.6. TUS El kitabı,

7.7. Eğitim çalışmaları ve Sürekli Yayınlar kapsamında

hazırlanacak diğer mesleki yayınlar,

7.8. TMMOB Bülteni. Birlik Haberleri Dergisi kapsamın-

da yapılacak çalışmalar,

8. Uluslararası İlişkiler

Mesleğimizle ilgili faaliyetlerde bulunan uluslararası

örgütlerle ilişkilere devam edilerek, programımız çerçe-

vesinde gerekli destek sağlanacaktır.

fi.I. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu- FIG,

8.2. Uluslararası Kartoğrafya Birliği- ICA,

fl.3. Avrupa Ölçmeciler Birliği- EGOS,

8.4. Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bir-

liği - 1SPRS,

gibi örgütlerle ilişki İçerisinde olunacaktır

9. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Mesleğimizi doğrudan etkileyen düzenlemeler ile

meslektaşlarımızın yaşadığı diğer sorunların çözümüne

yönelik olarak, ayrıca toplumsal dayanışmayı tesis etmek

adına ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler

kurulacaktır.

Bu kuruluşların başltcaları;

- TBMM.

Bakanlıklar- Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Yerel Yönetimler,

- Üniversiteler,

Demokratik Toplumsal Kuruluşlar,

- vb.

şeklinde sıralanabilir.

10. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Daha önce 30 yıl Hizmet Plaketi sekinde düzenlenen

ancak alınan karar nedeniyle 30 Yıl Hizmet Plaketlerinin

Şube Başkanlıklarınca düzenlenmesi nedeniyle, son 2 yıl-

dır 50 Yıl Hizmet Plaketi şeklinde sürdürülen bu etkin-

liğe ilaveten TMMOB ve Odamız 50.Yıl kutlamaları çer-

çevesinde bir dizi etkinlik planlanacaktır.

10.t. 50. Yıl Hizmet Plaket Töreni

10.2. Odamız 50.Yılı Kutlamaları çerçevesinde ger-

çekleştirilecek etkinlikler,

10.3. Şube ve Temsilciliklerimiz kapsamında düzen-

lenecek Sosyal ve Kültürel etkinliklere yapılacak katılım

ve katkılar
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Odamız 39.Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı;
Oda Yönetim Kurulu Üyeteri, Şube Başkan ve Yaz-
manları ile Odamız Denetleme ve Onur Kurulu Tem-
silcilerinin katılımıyla, 19 Haziran 2004 tarihinde An-
kara'da, toplam 26 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi:

1. Bilgilendirme,

• Genel Merkez Çalışmaları.
- Şube Çalışmaları,

2. 39.Dönem Çalışma Programı Taslağı.

3. İl/İlçe Temsilcilikleri. - Mesleki Denetim

4. Denetim Komisyonları,

5. Meslek İçi Eğitim,

6. HKMO BIS

7. Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları,

Kamu Yönetimi Temel Kanunu,
- İmar Kanunu Tasarısı,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

Emlak Müşavirliği,
Kadastro Kanunu,

- TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Tasarısı,

- Tapu Planı Tüzüğü.
- Orman Kanunu 2/B Maddesi,
- Kıyı Kanunu,

8. Denetleme ve Onur Kurulu,

9. Dilek ve Öneriler.

Şeklinde belirlenerek, yapılan kısa tanışmanın ardın-
dan gündem doğrultusunda toplantıya devam edildi.

Gündemin I.maddesinde, öncelikle Genel
Sekrecer Cengiz DAGDELEN tarafından, yaklaşık 2
aylık dönemde gerçekleştirilen Oda çalışmalarına yö-
nelik bir sunum yapıldı.

Bu sunumda, 16-17 Nisan 2004 tarihinde yapılan
39.Olağan Genel Kurulun ardından. 22 Nisan 2004
tarihinde görev dağılımı yaparak, göreve başlayan Yö-

netim Kurulunca yapılan çalışmalar, Komisyon Çalış-
maları, Toplantılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları yö-
neticileri ile yapılan toplantılar, Yasa ve Yönetmelik
Çalışmaları, Yayın vb. konulara yönelik yapılan çalış-
malar anlatıldı. Odamız bütçesi konusunda ise Genel
Sayman Sebahat YILDIZ tarafından bir bilgilendirme
yapılarak, Bütçe Uygulama Esasları konusunda uyul-
ması gerekli kurallar hatırlatıldı.

Şube çalışmalarına yönelik olarak, tüm Şube Baş-
kanlıklanmızca yapılan etkinlikler özet olarak sunuldu.

Gündemin 2.maddesinde; 38.Dönemde devam
eden çalışmalar, 39.Olağan Genel Kurulda Yönetim
Kuruluna verilen görevler ile Üye, Temsilcilik ve Şube
sistematiği içerisinde gelen görüşler ışığında hazırlanan
39.Dönem Çalışma Programı Taslağı ele alındı.

Taslak üzerinde yapılan değerlendirmelerde, tasla-
ğın oldukça kapsamlı düzeyde ele alındığı belirtilerek,
yeterli görüldüğü ifade edilmiştir.

Eğitim çalışmaları başlıklı S. madde de Yersel Fo-
togrametri ve CBS Eğitimine de yer verilmesi önerisi
dile getirilmiştir.

Yönetim Kurulumuzca, bu dönem çalışmaların
önemli bir bölümünün, meslek içi eğitim çalışmalarına
ayrılacağı, bunun için Şubelerimizin de Genel Kurul'da
belirlendiği gibi bütçelerinin %6'sını meslek içi eğitim
çalışmalarına ayırmaları gerektiği bir kez daha hatırla-
tıldı ve Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi hazırlana-
rak, basına ve kamuoyuna duyurulması konusunda,
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A.Fahri OZTEN. M.Ali CANDAŞ. Hasan ZENGİN ve
Faik Ahmet SESLI'den oluşan bir komisyon kurulması
kararlaştırıldı.

Verilen yemek arasından sonra toplantıya
Gündemin 3.maddesi "İl/İlçe Temsilcilikleri -
Mesleki Denetim" başlığında devam edildi ve;

- Bilgi edinme yasasının yürürlüğe girmesiyle, Ka-
dastro Müdürlüklerinde gerçekleştirilen Harita
Mühendislik Hizmetleri konusunda bilgi akışının
daha kolay olacağı, konunun takip edilerek, mesle-
ki denetim konusunda sıkı takip gerektiği,

- Mesleki Denetim uygulamasının, TKGM ile görüş-
meler yapılarak, kurumca yapılacak kontrollerde
ön şart olarak aranmasının sağlanması,

- Büro Tescil Yenilemesi yaptırmadan, uygulama ya-
parak tescil edilen işlerle ilgili olarak ilgili Kadastro
Müdürlükleri hakkında suç duyurunda bulunulması,

- Mesleki Denetim konusunda, öncelikle İl/İlçe
Temsilciliklerimizin bilgilendirilmesi, uyarılması.

- Bazı illerde temsilcilerinde MDU yapmadıkla-
rı/yaptırmadıkları, bu durumu tespit edilen temsil-
cilerin ivedilikle görevden alınması,

Konularında görüşler dile getirildi.

Gündemin 4.maddesinde ise, Denetim Ko-
misyonları ele alındı. Bu maddede özellikle, 2000 yı-
lından beri üzerinde durulan ancak yeterince işletile-
meyen Denetim Komisyonları konusunda, 39.Olağan
Genel Kurulda kabul edilen yönetmeliğin, TMMOB
onayından sonra hızlıca yürürlüğe sokularak gerekli
çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

-Özellikle ihaleli işlerde, en düşük teklifin, ekono-
mik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmesinin,
nitelikli hizmet üretiminin önünde en büyük engel ol-
duğu, yasanın değiştirilmesi için çaba sarfedilmesinîn
yanında, yüklenici üyelerimizin de, Denetim Komis-
yonları aracılığı ile takip edilmesi konusunda değer-
lendirmelerde bulunuldu.

Gündemin 5.maddesi "Meslek İçi Eğitim Çalış-
maları" başlığında;

- Eğitimlerin daha çok uygulamaya yönelik olması.
- TUS,
- Yersel Fotogrametri,
- CBS / GPS,
- Kamulaştırma Kanunun 15.maddesi kapsamında

yapılacak olan Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi,
- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yö-

netmeliği kapsamında yapılacak eğitim çalışmaları,
- Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı,
- İmar Uygulamaları,

Konularında ivedilikle eğiticilerin eğitimi konusun-
da çalışmaların başlatılması,

Bilirkişi listelerinde meslek içi eğitime katılmayan-
lara yer verilmemesi.

Eğitimlerde. Üniversite, özel Sektör, Kamu ve
Oda boyutunu dikkate alınması kararlaştırıldı.

6.HKMOBİS, başlığında da, Oda Bilgi Sistemleri-
nin mekansal verileri de kapsayacak şekilde, 3 Noiu
Arazi Bilgi Sistemi ve Veri Standartları Komisyonu-
muzun yürütücülüğünde çalışmaların başlatılması.

- 50 yıllık Oda arşivinin sayısal ortama aktarılarak
veri altyapısının hazırlanması.

- Tüm Şubelerin tek ağ altında birleştirilmesi.
- Sistem içerisinde Harita Bilgilen ile ilgili olarak bir

kütüphane oluşturulması,

Konusunda öneriler dile getirildi.

Gündemin 7.maddesinde, Yasa ve Yönetmelik
çalışmaları başlığında;

- Kamu Yönetimi Temel Kanunu,
- İmar Kanunu Tasarısı,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- Emlak Müşavirliği,
- Kadastro Kanunu,
- TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-

sarısı,
- Tapu Planı Tüzüğü,
- Orman Kanunu 2/8 Maddesi,
- Kıyı Kanunu,

Konularında, Oda görüşlerinin oluşturularak, ilgili
mercilere iletilmesi, değişen koşullara yönelik olarak,
hazırlıklı olunması. Oda Genel Merkezince yürütüle-
cek çalışmaların Şubelerimizce görüş ve önerilerle
desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
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Gündemin 8.maddesinde;

"Denetleme ve Onur Kurulu" başlığında. Özellikle
Mesleki Denetim konusunda duyarsız davranan ser-
best çalışan HKM'lerle ilgili olarak. Şube önerileri ve
Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Onur Kuru-
luna sevk edilenler hakkında gerekii işlemlerin, Oda-
mız yazılımlarına göre yapılacağı, bunun için uygulan-
ması gereken prosedürün uzun olabileceği, ancak baş-
ka seçeneğin bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Savunma alma aşamasında, MDU konusun-
da eksik işlemleri tamamlayanların bir kereye mahsus
disiplin kuruluna verilmediği, bunda amacın çeşitli ne-
denlerle eksik uygulama yapan iyi niyetli üyelerin ko-
runması olduğu vurgulandı.

Ancak bu uygulamanın da alışkanlık haline gelebi-
leceği, iyi niyetli olmayan üyelerimizce kötüye kulla-

nılmaya başlandığı ve MDU'nun ancak yazışmalarla ya-
pılır hale geldiği, bundan dolayı dikkatli olunması ge-
rektiği ifade edildi.

Gündemin dilek ve öneriler başlıklı son madde-
sinde;

- TEDAŞ Genel MüdürlüğU'nce yapılan Kamulaştır-
ma Haritaları İhalelerinde özellikle proje müdürü-
nün Harita Mühendisi olması konusunda yargıdan
karar beklendiği,
Üniversitelerde jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disliği Bölüm Başkanları ile bir toplantı yapılarak i;
alanlarımızın doğru tanımlanması ve genişletilmesi
yönünde çalışmalar yapılması,

- Mesleğimizin adının ne olması konusunda somut
çalışma yapılması,
Yaklaşık yedi saat süren toplantının oldukça yarar-
lı olduğu dile getirilerek toplantı sona erdi.

Oflamız. kurulduğu günden bugüne dek meslek alanımızı ilgilendiren tuıtün konularda, yasa, yonelmel* vb tüzelerde ortaya ç*an bütün defitsiklikteri etkin-

likler, bültenler, yazışmalar vb yollarla üyelerimize Di Sönmekledir.

Özellikle 2000lı yılların basından itibaren, çeşitli kurultay, bzel sektör toplantıları ve Danışma kurullarında dile getirilen ve Bütün üyelerimizi ilgilendiren önem-

li bir konu. teli! ve marka nakları konusudur 3u konu. mesleğimize ilişkin bazı gider kalemlerine, bazı kamu kurumlarında yeterli ödeneğin ayrılmaması ile

bazı Serbest Mühendislik Müşavirlik Büro ve Şirketlerimizin (SHKMMB) işletim sistemleri olıs uygulamaları. 9 Igısayar Destekli Tasarım (CAD). CBS. Folog-

rametri vo konulardaki bilgisayar programlarında lisans esaslarını gozarûı etmeleri ve SHKMMB lerın kendi urunlerıne linkin marka ve telıl haklarını tescil el-

tırmemelen yönüyle de gunaemfle kaımaıaadır.

Dıûer yandan 5101 sayılı 'Çejıllı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 12.03.20IM tanrılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi su-

nucunda (Kellikle bilgisayar programlarının lisanslı kullanımı konusunda önemli gelişmeler yaşanmakladır San zamanlarda üdantua yapılan başvuru I artan

da, traiı bütgelafde 5101 sayılı Yasa'ya aykırı hareket eden SHKMMB' lere yfiMlîk irili iflcaler başlatıldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, konu ile ilgili teme: yasa ve yönetmelikleri içeren bu disket yasınızın ekinde iletilmekle ffup. Şube sorumluluk afanınızdakı üyelerimize yönelik

olarak gerekir Bilgilendirmelerin yapılması yararlı ıjomtmekieûır.

Bilgi ve gereğim na ederim.

Cengi/ DAĞDELEN

Yönelim Kurulu a.

Genel Sekreter

EK

OAGlTIM

Geragi

Bir aitt i btfgisayaı disketi

- Şube Başkanlıkları

• Meıkem Bağlı temsilcilikler
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T M M O B
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası;
Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme
Kurulu, Şube Başkan ve Yazmanlarının katılımı ile 19
Haziran 2004 tarihinde Ankara'da Oda Danışma Ku-
rulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Danışma Kurulumuz, ülkemiz ve ülkemiz coğraf-
yasının bulunduğu bölgede ve dünyada önemli geliş-
melerinin yaşandığı sıcak bir dönemde toplanmıştır.

Günümüzde; ABD ve İngiliz emperyalizmi ve
onun işbirlikçilerinin Irak'taki işgalleri ve uyguladıkları
insanlık dışı işkenceleri, Ortadoğu, Kafkaslar, Hazar
havzası ve yakındogu coğrafyasını Genişletilmiş Orta-
doğu ve Kuzey Afrika Projesi çerçevesinde yeniden
biçimlendirme çalışmaları, İsrail'in Filistin halkına kar-
şı uyguladığı zulümü ve yok etme girişimleri, Kuzey
Irak'ta bölgenin demografik yapısını bozacak şekilde
arazi satın alınmasına destek verildiği, terörizm söy-
lemleriyle yoksul halklara karşı asıl terör faaliyetleri-
nin yürütüldüğü bir süreç yaşanmaktadır.

Kapitalizmin çok ulustu şirketler aracılığı ile dünya
ölçeğinde kurduğu ekonomik egemenliğin ifadesi olan
"küreselleşme" için; Türkiye'nin de içinde yer aldığı
başta gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkeler olmak
üzere bir çok ülkede reform adı altında İMF, Dünya
Bankası, Dünya Ticaret örgütü, AB ve ABD'nin de is-
temleri yönünde yasal düzenlemeler ile yapısal değişik-
likler gerçekleştirilmektedir. Spekülatif sermayenin,
olağanüstü boyutlara ulaşarak üretime yönelik verimli
sermaye yatırımlarını önlediği, iç dinamikleri yok ettiği,
işsizliği arttırdığı, neden olduğu ekonomik krizlerin yı-
kıcı etkileri ile çalışanları yoksullaştırdığı, ülkeleri borç
batağına sürüklediği ve bağımsızlıkların ipotek altına
alındığı bir dönemden geçmekteyiz.

Ülkemizde uygulanan siyasi ve ekonomik progra-
mın temel felsefesini dünyada yaşanan bu gelişmeler-
den bağımsız olarak değerlendirmek olası değildir.
Türkiye. I98O'İİ yıllardan itibaren uluslararası serma-

yenin yukarıda sözü edilen taleplerine uygun olarak
enerjiden haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan
sosyal güvenliğe kadar tüm alanlarda yapısal bir deği-
şim programına tabi tutulmaktadır. Bugün ülkemizde
de giderek artan bir ivmeyle yatırımlar azalmakta,
üretim ekonomisinden uzaklaşılmakca. işsizlik oranı
büyümekte, çıkan krizlerin sık ve dayanılmaz boyutla-
rı yoksullaşma sürecini kronik hale getirmektedir. Bu
çerçevede istihdam daralmakta, işsizlik artmakta, üc-
retler gerilemekte, toplumda iç çatışmalara neden
olabilecek olumsuz bir ortam yaratılmaktadır. Bu du-
rum biz mühendis ve mimarları da doğrudan etkile-
mektedir. Meslek ve meslektaş sorunlarının ve çözü-
münün ülkemiz sorunları ve çözümünden ayrılmaya-
cağı bilinci içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade
etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde NA-
TO zirvesi yapılacak. Yukarıda özetle ifade etmeye
çalıştığımız konularda yeni ipoteklerin ve yeni görev-
lendirmelerin gündeme geleceği bilinmektedir. Em-
peryalizmin her coğrafyada kendine alan bulması, ge-
nişlemesi ve hegomanyasını sürdürebilme planları içe-
risinde çok önemli işlevi olan NATO'nun allanıp pul-
lanıp bir güvenlik gücü olarak halka yutturulma çaba-
sı ne yazık ki halen sürdürülmektedir. Ülkemizin ay-
dınları olan biz mühendis ve mimarlar, emperyalist
zirvenin ülkemizi kirletmemesini ve dünya kenti İs-
tanbul'umuzun kapılarının savaş aracı NATO'ya kapa-
tılmasını istiyoruz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak
NATO karşıtı eylemleri tam bağımsızlık, özgürlük ve
barış adına desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ülkemiz
coğrafyasının her bir köşesinde bugün dünden daha
fazla barışa, dostluğa, kardeşliğe, hoşgörüye ve özgür-
lüğe gereksinim olduğunun altını özellikle çiziyoruz.

AB'ye üye olma sürecinde gündeme gelen uyum
paketleri çerçevesinde demokratik açılımlar adına bir
çok yasada çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Halbuki söz
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konusu demokratik açılımlar sömürgeci ülkelerin çı-
karları için değil, aksine, emperyalist ülkelerin işgali-
ne karşı tam bağımsızlık mücadelesi veren onurlu bir
ülkenin yurttaşları için yapılmalıydı.

Danışma kurulumuz gündemi içerisinde; gene) bil-
gilendirme ve değerlendirme, yapıldıktan sonra yeni
dönem çalışma programının kesinleştirilmesi, meslek
içi eğitim, mesleki denetim komisyonları, meslek alan-
larımıza yönelik gündemde olan yasa, tüzük ve yönet-
melikler hakkında irdeleme ve saptamalar, geleceğe
yönelik ilke kararların alınması ve oda bileşenlerine
duyurulması şeklinde çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Yeni dönem çalışma programımız: bir önceki dö-
nemden devam eden çalışmaların sonuçlandırılması,
bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin meslek alanı-
mıza yansımaları, kamu kurum ve kuruluşları ve üni-
versitelerle gerekli girişimlerin yapılması, bu sürecin
kamu yaran ve ülke çıkarları yönünde değerlendiril-
mesi ve sonuca gidilmesi, mesleki örgütlülüğün yay-
gınlaştırılması, meslek içi eğitimin geliştirilmesi, ulusla-
rarası mesleki etkinliklerde gerekli çalışmaların yapıl-
ması, TMMOB ve Oda bileşenleri, diğer toplumsal
demokratik kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve
gündeme gelecek tüm yasa tasarıları hakkında ön ça-
lışmaların yapılarak gerekli adımların atılması şeklinde
oluşturulmuştur.

01 Ocak 2004 tarihinde uygulamaya giren 4734
sayılı Kamu İhale Yasası ve uygulama yönetmelikleri
kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşları bünye-
sinde gündeme gelen farklı ve yanlış uygulamalar ne-
deniyle meslek alanımıza yönelik olumsuz bir sürecin
işletildiği vurgulandı. Bu farklı ve yanlış uygulamaların
giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlar ile görüş-
melerin sürdürülmesi ve gerektiğinde yargı sürecinin
başlatılması kararlaştırıldı. Özellikle gelişen teknoloji
ve uzmanlık alanlarının öne çıktığı ve birden fazla
meslek adamının müellifliğinde üretimi yapılan proje-
lerde yasada belirtilen ortak girişim ve konsorsiyu-
mun ihale ilanlarında yer alması, meslek adamlarının
mesleklerini yapabilmelerinde oda kayıt ve sicil belge-
lerinin ilgili kurumlarca istenilmesi gerekliliği belirtildi.

Danışma Kurulumuzda ayrıca; Kamu Yönetimi
Temel Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunundaki Deği-
şiklik (İmar ve Şehirleşme Yasa Taslağı ), Emlak Müşa-
virliği Kanunu Tasarı Taslağı, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kanununda değişiklik yapılması hakkında
Kanun Taslağı, çok amaçlı kadastro çalışmalarının hız-

landırılması, Uzaktan Algılama ve Yersel Fotogramet-
rj konularında etkinliklerin yoğunlaştırılması ve deği-
şiklik yapılan Kıyı Yönetmeliği hakkında yargıya yapı-
lan başvuru ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bilişim teknolojisinde hızlı ve baş döndürücü geliş-
melere tanıklık eden 21.yüzyılda, bilginin toplanılması,
sınıflandırılması, işlenebilir hale getirilmesi ve bilgiye
ulaşılmasında önemli unsurlar arasında sayılan ko-
numsal tabanlı bilginin yönetilmesinde en etkin araç
haline gelen "Coğrafi Bilgi Sistemleri" ne ilişkin gele-
ceğin gereksinimi de dikkate alınarak bu alanda gerek-
li panel ve sempozyumların düzenlenmesi gerekliliği
vurgulandı.

Gündemin önemli konularından biri olan 683 I sa-
yılı Orman Kanunu 2-B maddesi ile ilgili olarak istan-
bul Şubemizin yürütücülüğûnde 3-4 Eylül 2004 tari-
hinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda
"Orman Kadastrosu ve 2-b Sorunu" konulu bir sem-
pozyumun düzenlenmesi, toprak insan ilişkileri ile
mülkiyet olgusunu irdeleyen Toprak Reformu Kong-
resinin Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yapılması
konusunda öneriler yapılarak kararlar alındı.

Gençlere yönelik olarak İzmir Şubemizin yürütü-
cülüğûnde 3üncü Dikili Yaz Eğitim Kampının 4-11 Ey-
lül 2004 tarihinde gerçekleştirilmesi, 3iıncü Genç Ha-
ritacılar Günleri'nin Uluslararası Jeodezi Öğrencileri-
nin İstanbul buluşmasına eş zamanlı olarak İstanbul
Şubemizin yürütücülüğûnde Haziran 2005 tarihinde
yapılması konularında İlke kararlan alındı. 39uncu
Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen Öğrenci Ko-
lu Yönetmeliği çerçevesinde Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Bölümü öğrencilerin 2004-2005 öğretim
yılı itibariyle Odamıza Öğrenci Üye statüsünde üye
olabilecekleri açıklandı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,
kamu kurumu niteliğinde demokratik bir meslek ku-
ruluşu olmanın sorumluluğu içerisinde, yukarıda özet-
le belirtilen ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere du-
yarlı olduğunu, yeni çalışma döneminde belirtilen ko-
nular çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştireceğini
Danışma Kurulu sonuç bildirgesi ile üyelerimize,
TMMOB ve diğer Oda bileşenlerine ve Kamuoyunun
bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB HARİTA YE KADASTRO MÜHENDİLERİ ODASI

MEftKEZ VC ŞUBaUÜ • 19 HAZİRAN 1004
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Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca, Odamız
Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonları Başkanları ile 12
Haziran 2004 tarihinde İstanbul Şubemizde 22 kişinin
katılımıyla ortak bir toplantı yapıldı.

1. STBK Çalıştayı,

2. Mesleğimizi İlgilendiren Ulusal ve Uluslararası
Organizasyonlar,

3. Yeni Dönem Çalışma Konuları,

3.1. Mesleki Eğitim ve Meslek İçi Eğitim, Akredi-
tasyon,

3.2. HKMOBIS.

3.3. Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları,

3.4.TKGM Çalışmaları.

3.5. Toprak Kongresi.

3.6. Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe
Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı
Konu Başlıklarının İzlenmesi,

4. Dilek ve Öneriler.

gündemiyle yapılan toplantıda. I.madde de.
39.Olağan Genel Kurulda Oda Yönetim Kuruluna ve-
rilen görev doğrultusunda yapılması düşünülen çalış-
ta/ konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

- Çalıştayın 18-19 Eylül 2004 tarihinde yapılması,

- Çalışta/ teknik hazırlıklarını yürütmek üzere bir
Yürütme Kurulu oluşturulması,

(Oda Yönetim Kurulumuzun 15/06/2004 tarih ve
9/82 sayılı kararıyla Çalışta/ Yürütme Kuruluna Do-
ğan UÇAR. R. Nurhan ÇELİK. Haluk KONAK. Hakan
GÜNGÖR ve Engin GÜLAL atanmıştır.)

- Eğitim Öğretim Sistemi, Yeterlikler ve Sertifikalar
Sistemi ile Denetim Sisteminin Çalışta/da ele alın-
ması,

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurulta-
yı'nın bütün SBTK'ların toplanacağı bir kurguda
planlanması.
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- Yapılacak tek çal 15 tay ile ye tin il memesi, birden faz-
la çalıştay yapılması.

- Oda çalışma konularının hemen STBK'lara iletil-
mesi,

- STBK'larda 3 kişilik sonuç İzleme ve değerlendir-
me komisyonu kurulması,

- Çalıştay konu başlıklarının;

1. STBK'lann yeniden yapılandırılması,

2. Mekansal Bilişim Birliği kurulması,

3. Eğicim Öğretim ve Mesleki Yeterlikler,

4. STBK'lar arasında Koordinasyon

olarak belirlenmesi.

- Çalıştay'a Üniversite Bölüm Başkanlarının da da-
vet edilmesi,

konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gündemin 1.maddesinde ise,
12-23 Temmuz 2004 tarihlerinde İstanbul'da ger-
çekleştirilecek olan XX. ISPRS Kongresi nedeniy-
le ülkemizde bulunacak ICA ve PİG Başkanları ile
ortak bir toplantı yapılması.

- Kasım 2004 tarihinde toplanacak Tarım Şurası ko-
nusunda Şura Sekreterliği ile temasa geçilerek de-
taylı bilgi alınması, mümkünse komisyonlara doğ-
rudan katılımda bulunulması,

- Deprem Şurası, Bilişim Şurası gibi ulusal etkinlikle-
rin de takip edilmesi gerekliliği,

saptamaları yapıldı.

Gündemin 3.maddesinde, 39.Dönem Çalışma Ko-
nuları arasında bulunan;

• Meslek içi eğitim konusunda, konu başlıkları ve
eğiticilerin eğitiminden sonra meslek içi eğitim ko-
nularının Şubelere yaygınlaştırılması, konuların
eğitim sonrasında yayınlarla da desteklenmesi.

- HKMOBİS'in. konumsal verileri de içerecek şekil-
de kurgulanması, adının buna göre yeniden tasar-
lanması, bu çalışmaların ise 3 Nolu komisyon yü-
rütücülüğünde gerçekleştirilmesi,

- Yasa ve Yönetmelikler konusunda da, başta İmar
Kanunu olmak üzere, mesleğimizi doğrudan ilgi-
lendiren Kadastro Kanunu. Lisanslı Harita ve Ka-
dastro Mühendislik Müşavirlik Büroları, Emlak
Müşavirliği, Orman Kanunu 2/B, Büyükşehir Bele-

diyeleri Kanun Tasarısı konularında sürecin yakın-
dan izlenmesi ve hazırlıklı olunması,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmalarının
da yakından izlenmesi gerektiği belirtilerek, mes-
lek içi eğitimlerde kurum desteğinin alınabileceği,
Kontrol Mühendisliği eğitimi konularında kurumla
ortak çalışmaların yapılması, 47 nolu Eylem Planı
kapsamında kuruma verilen Türkiye Ulusal Coğ-
rafi Bilgi Sistemi hazırlık çalışmalarının 3 Nolu Ko-
misyonumuzca doğrudan takip edilmesi,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeniden
yapılandırılması konusunda Oda görüşünün oluştu-
rularak kuruma iletilmesi ve 39. Olağan Genel Ku-
rulda Oda Yönetim Kuruluna verilen Toprak
Kongresi ile Mesleki Sorunların Tartışılması ve Ge-
leceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı,

üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından
gündemin son maddesi olan Dilek ve Önerilere ge-
çildi.

Bu maddede de:

- Üye sayısı yetersiz olan komisyonların İsim öneri-
lerini bildirmelerine ve bunların Genel Merkez
Yönetim Kurulunca atanmalarına.

- 6 Nolu Komisyonun TUJK çalışmalarında aktif ro)
almasına,

- Uluslararası organizasyonlara ilişkin olarak

- PİG'i tanıtan bir yazının. Dış İlişkiler Komisyonunca,

- ISPRS'i tanıtan bir yazının Fotogrametri Komisyo-
nunca,

- ICA'yı tanıtan bîr yazının da Kartografya Komis-
yonunca,

hazırlanmasına ve bu yazı lan n bültende yayınlan-
masına,

Doktora tezleri konusunda üniversitelere yazı
yazılmasına,

yönelik Öneriler sunularak toplantı sona erdi.




