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SAYI :3/Bl5- 1947-1951 TARİH:22/11/2003
KONU:

TC.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan ve 6235 sayılı yasa ile kumlan TMMOB'ye bağlı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız; mesleğimizle İlgili mühendislik hi/mellcıinin kanun, tüzük ve
yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini
sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşumusında i/lennıcsİni, Anayasa'nm ve yasaların kendisine
yüklediği zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.

Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi; 1949 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde başlamış
olup; günümüzde sekiz üniversitede eğitim ve Öğretim sürdürülmektedir.

Bilindiği üzere Jeodezi ve Fotogrametri; yer yuvarının geometrisinin belirlenmesi ve yer yuvan üzerinde
bulunan tüm objelerin birbirleriyle olan geometrik, sayısal ve anlamsal ilişkilerin kurulması ve bu bilgilerin
ilgili diğer mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunulması işlerini yüklenen bir bilim dalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği); herhangi bir yöntem ve ölçekteki
çizgisel ve sayısal harita yapımı. Kentsel ve Kırsal Arazi ve Arsa düzenlemeleri. Toplulaştırma projeleri.
Kamulaştırma projeleri Etiid ve İçicime I Iaritahın, İçme suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Tescile Konu Olan
Harita ve Planlar, Kadastro haritalarının yapımı, Derbrmasyoıı ölçmeleri. Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri,
Konum belirlemeleri, 1 lidrogratik Ölçmeler, Yer altı ölçmeleri. Her türlü projelerin araziye uygulama
işleri (Aplikasyon). Röleve ölçmeleri, Plankotelcr vb. konularda hizmet üreten temel mühendislik disiplini
olup. anılan hizmetler ilgili yasa ve yönetmelikler gereği çalışımı alanlarını oluşturmaktadır.

Kurumunuz Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nce 16.10.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik işlere
ait ilanlarda; inşaat mahallinde bulundurulması zorunlu teknik personeller arasında "Harita Müh. veya
Topoğraf" ibaresi kullanılmıştır.

Söz konusu ilan metninde, mühendislik kavramının hiç algılanmadığı, üretilecek olan projede yetki,
müelliftik ve sorumlulukların kavramlarının anlamsızlaşt irildiği, yasa ve ilgili yönetmeliklere ııyarlılık
görülmektedir.

Ülkemizin en deneyimli kuruluşlarından olan Karayolları Genel Müdürlüğü'niin yıllardan beri ürettiği
projelerde; müellif olarak gerek eğilim formasyonu ve gerekse yasa ve yönetmelikler gereği ilgili meslek
adamının imzası yeralmaktadır.
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Topoğraf her hangi eğitim formasyonu olmadan sadece üretim aşamasında saha çalışmalarında verilen bazı
Ölçüm işlerini Mühendisin kontrolünde yapan bir ara elemandır. Ayrıca hiçbir yasal yetki ve sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Her meslek adamının kendi meslek disiplinine ait üretim sürecinde yetki ve sorumlu olduğu açıktır.
Mühendis ile ara elemanı yclki ve sorumluluk bakımından denk kabul edecek bir anlayış kabul edilebilir bir
yaklaşım değildir. "İnşaat Mühendisi veya Kalfa" yada "İnşaat Mühendisi veya Sürveyaıı"nın
kullanıldığı gibi.

Sehven hatalı yazıldığını düşündüğümüz ilandaki bu ifadenin düzeltme ilanı ile düzeltilmesi zorunludur.
Mühendislik, Mimarlık hizmet alanları üniversitelerde alınan eğilim formasyonu, meslek adamı kimliği,
yetki ve sorumlulukları yasa ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Hiçbir kurum ve kişi meslek disiplinlerine ait
mudildik, yetki ve sorumlulukları değiştirme yetkisine keyfiyetine sahip değildir.

Konunun belirtilen yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi, gelişen sürece ilişkin bilgi verilmesi
hususlarında.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

A.FahriÖZTF.N
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına

DAĞİTİM :
Gereği : - TCK. 9.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR

Bilgi :-TCK. (ienel Müdürlüğü - ANKARA
- Valilik Makamına - DİYARBAKIR
- Şube Başkanlığı - DİYARBAKIR
- Erkan KÖKSOY
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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SAYI :3/Bl5-l50l TARİH : 11/OS72003
KONU;

SANAYİ VE TİCARET BAKANLİĞİ
Küçük Sanatkar ve Sanayi Bölgeleri ve
Siteleri Genel Müdürlüğü
ANKARA

Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını ıliizeııleyen 4562 Sayılı
Kanun 12/04/2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup. Kanuna dayalı yönetmeliğin Parselasyon Planlarının
Onayı başlıklı fo.nıaddesinde "Parselasyon planı, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber Bakanlığın
görüşüne sunulur. Bakanlık onayı alındıktan sonra. İl İdare Kurulu kararı İİc yürürlüğe girer. Kesinleşen
parselasyon planının bire; kopyasının Valilik tarafından bilgi için Bakanlığa, müteşebbis heyete ve tescili için
de aşağıdaki bilgi ve belgelerle beraber Mahalli Tapu Teşkilatına gönderilmesi gerekmektedir." denilmekledir.

Harita Mühendislik Hizmetleri ile ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 11 Ekim IW3 tarih ve
21725 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Harita Mühendislik Hizmetlerini
Yükü inlenecek Müellil ve Müellif Kuruluşların Khliyel Durumlarına Ait Yönetmeliğin kapsam
bölümü "Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli daireler, il Özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlannea yaptırılacak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı,
kadastro haritaları, kentsel ve kırsal ara/i ve arsa düzenlemeleri, etül ve isletme haritaları, yer kontrol
noktalarının tesisi, leseilc konu olan harita ve planlar, ddbrmasyon ölçmeleri, plankote, hîdrogral'ık ölçmeler,
konum belirlemeleri, yer altı ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama islerini yükümlenecek müellif
ve müell i f kurul uslarında aranacak ehliyet ve yeterlik ile ilgili işlemleri kapsar, "şeklindedir.

31 ıM Sayılı İmar yasası çerçevesinde parselasyon planlarının -Arsa düzenlemesi- düzenlenmesinde müellifin
Harita ve Kadastro Mühendisi olduğu tartışmasızdır. Üretimde müellif hangi meslek disiplininin İse konırol
sürecinde de aynı meslek disiplinine ait ilgili meslek adamının olması zorunluluğu açıktır.

Bu nedenle, OSB alanlarında Parselasyon Planlarının. Bakunlığınızea İl İdare Kurulu'na sevk edilmeden önce
Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Pologrametri) Mühendislerince kontrol edilip edilmediği, edilmiyorsa hu
müelliftik yeikisi kim tarafından kullanıldığı hususlarında bilgi verilmesi konusunda,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

AlilaKARAÇELEBİ
II. Başkan
Yönetim Kurulu Adına
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T . C .
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Gene! Müdürlüğü

SAYİ :B.14.0.KSB.0.13.00.05/ . . f t f ) Q ı ANKARA
KONU : 24.Q9.2CQ'3*O l ü « ö x .../.../2003

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASINA

İLGİ: 11.08.2003 gün ve 1501 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve buna bağlı çıkarılan

OSB Uygulama Yönetmeliği uyarınca OSB sınırlan içinde Parselasyon Planları ve

değişikliklerini onama yetkisinin Bakanlığımıza ait olduğu, ilgili mevzuat uyarınca sözkonusu

parselasyon planının -arsa düzenlemesi- düzenlenmesinde müellifin Harita ve Kadastro

Mühendisi olduğu, üretimde müellif hangi meslek disiplininin ise kontrol sürecinde de aynı

meslek disiplinine ait ilgili meslek adamının olması gerektiğinden bahisle OSB alanlarında

parselasyon planının. Bakanlığımızca İl İdare Kuruluna sevk edilmeden önce Harita ve

Kadastro Mühendislerince kontrol edilip edilmediği, edilmiyorsa müelliftik yetkisinin kim

tarafından kullanıldığı hususlarında bilgi istenmektedir.

4562 sayılı OSB Kanunu 15 nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanunen

Bakanlığımızın yetkisinde bulunan OSB sınırları içinde parselasyon planı ve değişiklikleri

konusunda OSB Yönetim Kurulu tarafından Bakanlığımıza yapılan teklif planlar müellif

yetkisine sahip Harita ve Kadastro Mühendislerince üretilmekte' olup, Bakanlığımız

bünyesinde 15.09.2003 tarihinden itibaren istihdam edilen Harita ve Kadastro Mühendisi

tarafından kontrol edilmektedir. Bu tarihten önce ise Bakanlığımız bünyesinde ilgili meslek

grubu yer almadığından OSB nin yer aldığı İlin Bayındırlık ve Iskan Müdürlüklerinden veya

Kadastro Müdürlüklerinden bu konuda hizmet alınarak, gerekli kontrol işlemleri

yaptırılmaktaydı.

Bilgilerinize rica ederim.
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Union ol Chambers ol Turkish Engıneers and Architecls
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SAYI :3/BI5- HS58 TARİH: 11/09/2003
KONU: Harila Mühendislik Hizmetleri İhalesi

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BALIKESİR

I [arila ve Kadastro Mühendisleri Odunu/. Anayasamızın 135.maddesinde: "Belli bir mesleğe sahip (ilanların müşlerek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerim kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri \e halk ile ulan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek
disiplinini \e ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organlan kendi üyeleri tarafından yasayla gösterilen
usıılleregöıv yargı gözetimi altında, gi/İi oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir." şeklinde tanımlanan; 6235 sayılı yasa
ile kurulmıışolanTMMOB'yc bağlı, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.
Odamı/., mesleğimizle ilgili Mühendislik Hikmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel
yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin ber aşamasında
izlenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği ve ülkemiz yaran acısından gerçekleştirilmesi zorunlu hir
kamu görevi olarak görmektedir.
Kurumunuzun 04. (W. 2003 tarih ve 25219 sayılı resmi gazetede yayımlanan ilanında; ".. Balıkesir II TM Susurluk OM
FİNİ I işlemine ilişkin [-,tüt, Proje. Aplikasyon, Kamulaştırma Hanta ve Planı Yapımı" işlenilin ilinle edileceği
bildirilmiştir. İhale ıkınınız incelendiğinde:

- Salın alınacak hi/mcllerin MÜHENDİSLİK lıi/metı olduğu,

Anılan hizmetlerin içerisinde Flüt. Aplikasyon, Kamulaştırma H.iri ta ve Planı hizmetlerinin yer aldığı, ancak
buna rağmen ihaleye katılacak isteklilerden Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri alanına yönelik herhangi bir
teknik ve idari belge ve kayıtların istenilmediği,

• Söz konusu hizmetlerin uzmanlık gerektirdiği,

• Anılan hizmel alım işinin "acık ihale yöntemi" ile yapılacağı,
• (ierçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl İçinde alınmış,

• Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir helgenin.

• Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin siciline kayıllı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdım ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı >ıl
içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin ciciline kayıtlı olduğuna dair belgenin istenildiği, görülmüştür.

Bilindiği üzere Harita ve Kadastro (Jeodezi ve h'otogrametri) Mühendisliği temel bir mühendislik disiplini olup. tüm
mühendislik disıplinleriyle ortak bir çalışma alanı bulunmakladır. Yasa (Kadastro Kanunu, İmar Kamımı vb.) ve ilgili
yönetmeliklerde (Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, llarila Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek
Müellif \ e Müellif Kuruluşların Hhliyet Durumlarına Ait Yönelmeli k.Tescile Konu Olan 1 larila ve Planlar Yönelmeliyi
vb.) Harila \e Kadastro Mühendislik Hizmetleri, Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumluluk hrı-
Müellillik- açıkça belirtilmiştir.

İhale ilanında ifade edilen Etüt, Aplikasyon, Kamulaştırma Harila ve Planı yapımı hizmetlerinin Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizınclleri alnnına girdiği tartışmasızdır. Ancak ihale ilanında bu h i/incilerin yer almasına rağmen
ihaleye katılacak İsıek I ilerden bu işleri yapabilme yetki ve ıniiellilliğine salıip olmalarının islenmemesi asla anlaşılır ve
kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Söz konusu samı alınacak hi/meıin ağırlıklı bölümü Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizmetleri olmasına rağmen sadece Elektrik Mühendislerine ilişkin belge.yetki ve sorumluluk aranması
me\ cut yasal mevzuata uymamakladır,

I lalbuki 4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (-t%4 sayılı yasa ile deği.şîk) 14 üncü maddesinde; "Ortak girişımU-r hink-n
fazhıgerçek vera tü:el kişi lamfıııılaıı iş ortaklığı reva konsorsiyum ufarak iki liirlii olıtflıırıılahîliı: 1) ortaklığı üyeleri.
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
Union ol Chambers o) Turkish Engineers and Architects
CHAMBER OF SURVEY AND CADASTRE ENGItJEERS

Sümer Sokak No: 12/10, 06440 Yenişehir* AN KARA • Tef: {0.312)232 57 77 • Fax: (0.312) 230 86 74
e-mail: hkmo(3;rı kmo. org. ir

SAYI :3/BI5-]778 TARİH:29/09/2003
KONU: Harila Mühendislik Hizmetleri İhalesi.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANKARA

Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan ve 6235 sayılı yasa ile kumlan TMMOB'y^ bağlı Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odamız; mesleğimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler
çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim
sürecinin her aşamasında izlenmesini, Anayasa'mn ve yasaların kendisine yüklediği zorunlu bir kamu görevi olaruk
görmekledir.
Genel Müdürlüğünüz taşra birimlerinden : Balıkesir, Nevşehir, Ordu, İğdır ve Körfez Elektrik Dağıtım Müessese
Müdürlüklerinin değişik tarihlerde resmi gazetede yayımlattıkları ilanlarında; Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projesi ile
birlikte "Etin, Proje, Aplikasyon, Kamulaştırma Harila ve Planı Yapımı" işlerinin ihale edileceği belirtilmektedir. İhale
ilanları incelendiğinde;

- Satın alınacak hizmetlerin MÜHENDİSLİK hizmetleri olduğu,
Anılan hizmetlerin içerisinde Etüt, Aplikasyon, Kamulaştırma Harita ve Planı hizmetlerinin yer aldığı, ancak
buna rağmen ihaleye katılacak isteklilerden I larita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerini yapma yetkisine yönelik
herhangi bir teknik ve idari belge ve kayıtların istenilmediği.
Söz konusu hizmetlerin uzmanlık alam içerisinde olduğu.
Anılan hizmet alım işinin "açık ihale yöntemi" ile yapılacağı,
Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya
Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve'veya Sanayi Odasından veya idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl
içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin istenildiği, görülmüştür.

Bilindiği üzere Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği temel bir mühendislik disiplini olup, tüm
mühendislik disiplinleriyle ortak bir çalışma alanı bulunmaktadır. Yasa (Kadastro Kanunu, İmar Kanunu vb.) ve ilgili
yönetmeliklerde (Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, Hariia Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek
Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik,Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği
vb.) Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin, Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorum kıl ıığunda-
Müellifliğinde-olduğu açıkça belirtilmiştir.

İhale ilanlarında ifade edilen Etüt, Aplikasyon, Kamulaştırma Harita ve Planı yapımı hizmetlerinin Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizmetleri alanına girdiği tartışmasızdır. Ancak ihale ilanlarında bu hizmetlerin yer almasına rağmen
ihaleye katılacak İsieklilerden bu işleri yapabilme yetki ve miiellifliğine sahip olmalarının istenmemesi asla anlaşılır ve
kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Söz konusu satın alınacak hizmetin ağırlıklı bölümü Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizmetleri olmasına rağmen sadece Elektrik Mühendislerine ilişkin be!ge,yetki ve sorumluluk aranması
mevcut yasal mevzuata uymamakladır.

Halbuki 4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesinde; "Ortak girişimler birden
fazla gerçek veva tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir, iş ortaklığı üyeleri,
hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarım ayırarak
işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık vapurlar, iş ortaklığı her türlü ihaleye teklif
verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip
veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya
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SAYI ; VUI5-1751-1757 TARİH ; 19/09/2003
KONU :

TEDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜOÜ'NE
ANKARA

Hanla ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 115. maddesinde; Belli bir mesleğe sahip olanların
müşterek ihtiyarlarım karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kumlan ve organları kendi üyeleri tarafından
yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gi/li oyla seçilen kaimi tüzel kişilikleridir, şeklinde
tanımlanan: 6215 sayılı yasa ile kurulmuş oîan TMMOB'ye bağlı, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek
kumluyudur.

Odamı/., mesleğimizle ilgili Mühendislik Hizmetlerinin kamu yararı ve toplumun üstünlüğü ilkesinden hareketle
kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun hiçimde üretilmesini
sağlamak umacıylu üretim sürecinin her aşamasında izlenmesini. Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği
zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.

ÖSYM 2001 "Kumu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defıı Atanacaklar İçin Tercih Kılavıızıı"nda yer alan Genel
Müdürlüğünüzün taşra teşkilatlarında mühendis olarak umııacak kadroların öze! koşullan ve açıklamaları
incelendiğinde. 252 inci maddede "..cinsiyeti erkek olmak..." koşulunun arandığı görülmüştür.

Bilindiği ü/ere Anayasamızın Genel Esaslar Bölümünün [D. Maddesi " Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inaııc, din. mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun Önünde eşinir. Hiçbir kişiye,
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar" şeklindedir.

Ayrıta Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fototşramelri) Mühendislik hizmetlerinin sadece erkek Mühendisler
tarafından yürütülmesine ilişkin herhangi bir yasal dayanak la bulunmamakladır.

Kılavuzda yer alan söz konusu koşulun Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıktır.

Bu nedenle Genel Müdürlüğünüze alınacak personelin atanma koşullarındaki anayasanın temel ilkelerine aykırı bu
hükmün i vedılikle düzeltilmesi gerekmektedir.

Aksi halde ilgili Kurum ve Kuruluşları göreve davet etmekle birlikle yargı sürecine gidileceği konusunda,

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Hüseyin ÜLKÜ

Genel Başkan

Yönetim Kumlu Adına

DAĞİTİM :
Qereği --Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne/ANKARA

- TEDAŞ Kastamonu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
-THDAŞ Denizli Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
- TEDAŞ Van Elektrik Dağılım Müessese Müdürlüğü
- TEDAŞ Sivas Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
-TEDAŞ Balinan Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
•TEDAŞOrdu Eleklrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
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SAYI :3/D-l418 TARİH : 05/08/2003
KONU: Harita Mühendislik Hizmetleri İhalesi.

BEREKETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA
DENİZLİ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız. Anayasamızın 135,maddesinde; "Belli bir mesleğe sahip olanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi [iyeleri
tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir."
şeklinde tanımlanan; 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan TMMOB'ye bağlı, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek
kuruluşudur.

Odamız, mesleğimizle ilgili Mühendislik Hizmetlerinin kamu yararı ve toplumun üstünlüğü ilkesinden hareketle
kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde
üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşamasında izlenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine
yüklediği zorunlu bir kamu görevi olarak görmekledir.

Belediye Başkanlığınızca Bereketli Beldesinnl9H-IIl, lı)H-IVve I9İ-IV paftalarını kapsayan 263.375.00nf'lik
alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi
uyarınca açık ihale usulü ile ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanı incelendiğinde;

• İhaleye katılacak isteklilerden,
- Anılan hizmet alını işinin "açık ihale yöntemi" ile yapılacağı,
- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış. Ticaret ve/veya Sanayi

Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
- Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından

veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzen bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın
yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin istenildiği, ayrıca

- İhaleye Denizli Merkez hudutları içerisinde bulunan yerli isteklilerin katılabileceğinin belirtildiği,
görülmüştür.

Bilindiği üzere 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunun
33.ınaddesi; "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin İcrasını iktiza ettiren
işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için, ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık
vasfını muhafaza etmek mecburiyetindeler" şeklindedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları başlıklı 10. Maddesinin mesleki ve
teknik yeterlilik başlıklı (b) bendinin I. fıkrasında "İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili oılaya kayıtlı olarak

faaliyette hıılııııtlıığtııııı ve teklif vermeye yasal olarak yetkili okluğunu kanıtlayan belgeler," istenilmekte; 11.
Maddesinin (a) bendinde de "Bu Kanım ve diğer kanunlanlaki hükümler gereğime geçici ve .sürekli olarak kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış ulanlar... "in hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmektedir.




