
Sinop Temsilciliği Toplantısı

13,09,2003 tarihinde Sinop ilindeki serbest ve kamu
kurumlarında çalışan meslektaşlarımızla bir araya gelindi.
Toplantıda serbest çalışan üyelerimizin sorunları üzerinde

duruldu ve ayrıca kamu kurumlarında çalışmakta olan üyeleri-
mizin mesleki sorunları üzerine diyaloglarda bulunuldu. Reka-
bet kurulunun kararının değerlendirildiği toplantıda serbest
çalışan meslektaşlarımıza odamızın bu karar neticesinde
ortaya koyduğu yaklaşım ve uygulamalar anlatıldı. Karşılıklı
görüş alışverişi ile suren toplantı dilek ve isteklerle noktalandı.

Döner Sermaye Çelişkisi

Bu günlerde Rekabet Kurumunun 21.02.2003 tarih ve 02-
04/40-21 sayılı kararının ardından serbest harita mühendisleri
tarafından yapılan tescile konu değişiklik işlemlerinin kontrol
işlemleri için tahsil edilecek miktar kafalarda bir takım çelişkiler
uyandırmaktadır.

Döner sermaye tutan 23.02.1993 tarih 1993/2 nolu
genelgenin 16'ıncı maddesinde "yapım bedeli" üzerinden %5
olarak tahsil edileceği belirtilmektedir. Keza TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri odasının altı ayda bir yayınladığı
"Mühendislik Hizmetleri En az Ücret Tanfesi"nde işlemin yapım
bedeli, asgari yapım bedelinden az olamaz ibaresi mevcut idi.
Kadastro müdürlüğüne gelen bir dosyada bulunan faturanın o
ildeki temsilci tarafından mesleki denetimi yapıldığından,
denetimi geçen faturanın ayrıca hesaba tutulması gereksiz
görülmüştür. Buradaki önemli bir husus oda temsilcisi işin
yapım bedelini hesaplarken sözleşme tarihini gözetip ona göre
faturanın mesleki denetime girmesi idi. Genel müdürlük
muktezaları "fatura bedeli ne ise onun üzerinden %5 tahsil
edilmeli, ayrıca "asgari bedel" hesabına girilmemeii"
şeklindeydi.

Fakat. Fen dairesi Başkanlığı çıkışlı 13 11.2000 tarih ve
2000/13 nolu genelge, işlemin kabulü için mesleki denetim
(vize) zorunluluğunu kaldırmıştır.

Bu genelgede döner sermaye tahsili ile ilgili ifade şu
şekildedir "... tescile konu olan harita ve planların döner
sermaye hizmet bedelleri; ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden
özel işlerde HKMO tarafından her yıl yayınlanan mühendislik
hizmetleri en az ücret tarifesinden hesaplanan yapım
bedelinden az olmamak üzere düzenlen fatura bedeli üzerinden
%5 kontrol ücreti alınacaktır'

Burada ortaya çıkan ıfk çelişki HKMO'nın mesleki denetimi
aranmazken, aynı odanın belirlediği tarifeye göre döner
sermaye bedeli tahsil edilmesiydi. Rekabet kurumunun asgari
ücrete ilişkin lum yönetmelikleri ve uygulamaları
durdurmasından sonra ortaya yeni bir çelişki çıkmıştır.
HKMO'nın bu durumda uygulamalan

• En az ücrete yönelik denetimlerin durdurulması
• Mesleki denetim işlemine ilişkin denetim ücretinin Tip

Sözleşmenin düzenlendiği tarihteki özet birim fiyat listesindeki
iş tanımına denk gelen ücret üzerinden alınması

• Harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerine
yooeük birim fiyatlannın Özet olarak her yarı yıl için
hazırlanması, şeklinde oluşmaktadır.

Bu durum itibari ile Döner sermaye hizmet bedelinin ne
üzerinden alınması gerektiği tartışma konusuydu. Üyemiz
Mehmet Kurnazın konunun açıklığa kavuşturulması için,
HKMO Samsun şubesine ve Tapu ve Kadastro X. Bölge
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müdürlüğüne yazdığı dilekçeler sonucunda 2000/13 nolu
genelgesiyle mesleki denelim aramayan TKGM, Döner
sermaye işletmesi Müdürlüğü çıkışlı (R09.2003 tarih ve 3753
sayılı yazıda cevaben şu ifade kullanılmıştır" ... rekabet
k u r u l u n u n Türk M ü h e n d i s ve M i m a r o d a l a r ı
birliği(TMMOB):nın asgari ücrete ilişkin uygulamaların
durdurulması karan sonucu TMMOB özet ücret tarifesi
belirlemiş olduğundan en az ücret tarifesi yerme özet ücret

tarilesine göre hesaplanıp bu miktar üzerinden alınması
gerekmektedir."

Öyle ki odamızın mesleki denetimini tanımayan TKGM'nün
yine odamız taralından beliilenen ücrel (arifesine göre ve tip
sözleşme tarihi gözetmeksizin dosyanın Kadastro Müdürlü-
ğüne geldiği günkü birim fiyatlar üzerinden Döner sermaye
hizmet bedeli lahsil etmesi blrçelişki değil midir?

TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ1 NE

SAMSUN

İLGİ: J1.08.2003 tarih ve 43B sayılı yazınız ve eklen.

İşletme Müdürlüğümüze intikal eden ilg: yazınızda; müşteki Mefmet KURNAZ'
in dilekçesinde bahse konu Rekabet Üst Kurutunca verilen Karardan 0'.>!;:yt Harita ve
r'aûîtslro Mühendisleri Odasınca yayınlanan Birim Fival Listesinin artık geçerli
nırraya^ğj bu nedenle Döner Sermaye ücretlerinde bir tereddüde düşüldüğü
;ir.!.jş.inaktadır

;IÇI yazınızı!* ua belirtildiği gibi; Rekaüst Kurulunun Türk Mühendis ve Mimar
Ddaları öirljöi (TMCıOB) ' nin asgari ücreie ilişkin uygulamaların durdunılması karan
sonucu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öze! u;ret tarifesi
belitienıiş olduğundan en az ücret larifesi yerine özet ücret tarifesine görs hesaplanıp
iıu nıiktaı üzerinden .ı:,nması gerekmekte oluc

Konu ile ilgili alarak Döner Sermay; Ijielmusi Yönetim Kurulurda gerekli
yflrüşmeler yapılmış ve Bölge Müdürlüklerimi;:!» gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.
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Rekabet Kurulu Kararları İle İlgili Toplantı
Yapıldı:

Rekabel Kurumunu. TMMOB'nin asgari ücrete ilişkin çıkardığı
yönetmelikleri 4054 sayılı yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek
TMMOB En Az Ucrel Yönetmeliğinin işletilmesinin durdurulmasına
yönelik odamızca yayınlanan genelge ile genel durumu
değerlendirmek ve neler yapılabileceğini belirlemek üzere, Genel
Sekreter Ali Fahri OZTEN başkanlığında Trabzon Şubesinde bir
toplantı yapılmıştır. 25 Temmuz 2003 günü yapılan bu toplantıya,
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon İl Temsilcisi Yusuf
ŞENTURK Şubemiz etkinlik alanı İçerisindeki bazı iller ile Trabzon
merkez ve çevre ilçelerden Serbes! çalışan büro/şirket sahibi
Harita Mühendisleri katılmışlardır.

Üyelerle ortak toplantı - Şube I Trabzon

Toplantıda, önce Şube Başkanı Suat ATAY söz alarak, HKM0
Trabzon Şubesi taralından yapılan çalışmalar ve etkinlikler
konusunda genel bir bilgilendirme yapmıştır Daha sonra Genel
Sekreter Ali Fahri ÖZTEN tarafından konu hakkında katılımcılara
aynnltlı bilgi verilmiştir. Toplantıda. Rekabet Kurumunun En Az Ücret
Tablosunun uygulanmasına yönelik aykırı yaklaşımı nedeniyle

büyük bir kaosun doğduğu, bu kararlarla rekabetin kaybolduğu,
mühendislik hizmellerinde etık değerlerin korunamadığı Genel
Sekreter taralından dile getirilmiştir. Yapılan söyleşi ve tartışma
ortamından sonra, sorun yasal olarak sonuçlanıncaya kadar,
Odamız taralından yayımlanan Mühendislik Hizmetleri Özel Ücret
Tarifesinin uygulanmasında birlik ve beraberlik surecinin devam
edilmesi yününden ilke olarak benimsenmiştir.

II. Danışma Kurulu Toplantısı

Başkanlar Kurulu I Avanos

Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen ve 12-13 Temmuz
2003 tarihlerinde Avanos/Nevşehir de yapılan II. Danışma Kurulu
toplantısına Şubemiz adına Şube Başkanı Suat ATAY ve Şube
Sekreteri Veysel ATASOY katılmışlardır. Toplantıda, Şube Başkanı
Suat ATAY öır konuşma yaparak, katılımcılara Şube çakmalarımız
hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Üyelerle ortak toplantı - Şube I Trabzon

Başkanlar Kurulu I Avanos

Danışma Kurulunda Genel Merkez tarafından yapılan
çalışmalar hakkında özet bilgilendirme yapıldı. Aynca geleceğe
yönelik odamız çalışmalarına yönelik oda politikasının
belirlenmesinde ilke kararları alındı.
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iraka Asker Gönderilmesi Prolosto Edildi

Ülkemizin Irak'a asker göndermesi yönündeki
görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, Şube Başkanı Suat
ATAY. 04 Ağustos 2003 günlü yerel olarak yayımlanan Haber
Gazetesinde "Irak Bataklıktır" başlıklı yazısı ile Odamız
görüşlerini kamuoyuna açıklamıştır.

Irak bataklıktır

I I . Dikili Yaz Kampına Katılım

İzmir Şubemiz yürütûculüğunde gerçekleştirilen ve bu yıl
ikincisi 30 Ağustos - 07 Eylül 2003 tarihleri arasında yapılan II.
Dikili Yaz Kampına Şubemiz adına Şube Başkanı Suat ATAY ve

Şube Saymanı H. Kadir TELATAR katılmışlardır. Jeodezi ve
Fotogrametri eğitimi verilen çeşitli üniversitelerden 3. ve 4. sınıf
Öğrencilerin de katıldığı bu etkinlikte, Karadeniz Teknik
Üniversitesinden 17 öğrenci yeralmıştır.

Trabzon İKK Çalışmalarına Katkı Verildi

Trabzon'da uzun yıllardır aktif olarak görev yapmayan
TMMOB II Koordinasyon Kurulu (İKK). son birkaç aydır yoğun
bir çalışma içine girmiş, bu çalışmalara HKMO Trabzon Şubesi
de buyuk katkı vermiştir. 2003 yılında Elektrik Mühendisleri
Odası Trabzon Şubesi tarafından başkanlığı yürütülen TMMOB
Trabzon İKK çalışmaları içinde, Trabzon'da Şubeleri bulunan
dokuz TMMOB üyesi Oda Başkanı, 07 Ağustos 2003 tarihinde
yaptığı toplantı ile, hükümetin uyguladığı ücret sistemi
konusunda bir basın bildirisi yayımlamıştır. Bu bildiride
Şubemiz adına Şube Başkanı Suat ATAY'ın imzası yeralmıştır.

TMMOB Trabzon İKK toplantıları, daha sonra düzenli ve
sistematik olarak her defasında farklı bir Şube mekanında
devam etmiş ve toplantılara Şubemiz Yönetim Kurulundan bir
üye katılarak çalışmalara katkı vermiştir. Trabzon İKK
toplantılarında. Rekabet Kurumunun aldığı kararın
uygulamadaki sonuçları/Trabzon ilinde ortak bir TMMOB
mekanının oluşturulması ve tüm meslek gruplarını ilgilendiren
Trabzon şehrinin genel sorunları ve çözüm yollan tartışılmıştır.
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6607 sicil nolu üyemiz Gizem Oziem OZKALAYCI Koy Hizmetleri Genel Mudurlüğu'nden Antalya Bölge Müdürlüğü
görevine atanmıştır. Yeni görevinde basanlar dileriz.

1436 Sicil nolu üyemiz Muştala AÇIKSÖZ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine
atanmıştır Yeni görevinde başarılar dileriz.

1685 sicil nolu üyemiz Serdar TURKEŞ Samsun Buyükşehır Belediyesi Hanta ve Emlak Kamulaştırma Daire
Başkanlığına atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

1563 sicil nolu üyemiz Unsal BAŞARAN GAP İdaresindeki görevinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi
Başkanlığı'na Şube Müdürü olarak atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

2805 sicil nolu üyemiz Z. Ertuğrul OZKALAVCI DSİ Genel Mudürlüğu'nden Antalya DSİ 13, Bölge Müdürlüğu'ne
atanmıştır. Yeni görevinde basanlar dileriz.

2801 sicil notu üyemiz M.Zeki ATLI Tapu ve Kadastro Genel Müduru olarak atanmıştır. Yeni görevinde basanlar dileriz.

3012 sicil nokı üyemiz Yunus ALUÇ Arsa Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yeni görevinde başarılar
dileriz.

3246 sicil nolu üyemi* Lütfü COŞKUN Samsun Büyükşenir Belediyesi Harita Şube Mudurlüğü'ne atanmıştır. Yeni
görevinde basanlar dileriz.

3716 sicil nolu üyemiz İsmet DOĞAN Ankara Büytikşehir Belediyesi imar Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube
Müdürlüğu'ne atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

3853 sicil nolu üyemü Mutlu ARICA Yalvaç Kadastro Muduhuğu'nden Finike Kadastro Müdurluğü'ne atanmıştır. Yem
görevinde başanlardilerü.

4905 sicil nolu üyemiz Engin TOPÇU Malatya Kadastro Mudürlüğu'nden Kocaeli/izmit Kadastro Müdürlüğu'ne
atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

5621 sicil nolu tıyemiî Selamı DİKER Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne atanmıştır Yeni görevinde basanlar
Dileriz

6285 sicil nolu üyemiz Bünyamtn ACEM8EKİR0ĞLU Seyhan Kadastro Muaurluğu'ne Kontrol Mühendisi olarak
atanmıştır, Yeni görevinde başarılar dileriz.

3218 sicil nolu üyemiz Ahmet Burak MERSİN. Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'na Harita ve
Kadastro Mühendisi olarak atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.

I

ACI KAYBIMIZ
902 sicil numaralı üyemiz S3yın Oıcan ERTUNG, 22,08 2003 günü rahatsızlanarak

aramızdan ayrılmıştır. Sayın ERTUNG, 15 09 1935 tarihinde Adıyaman tn Kahta ilçesinde
dünyaya gelmiş ve 1961 yılında Harita Yüksek Teknik Okulu ndan mezun olmuştu. Harita
Genel Komutanlığı nüaki görevinin ardından da özel sektörde çalışmaya başlamıştı
Meslektaşımıza Tanrı dan rahmet; ailesine, Baz Muh.Muş San ve Tic. Ltd. Şti.deki çalışma
arkadaşlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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, Nuran - Mehmet OEMİRKIRAM çiftinin 25.01.2003 tarihinde Ceyda ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Ceyda-ya hoş geldin der. DEMİRKIRAN çiftini kutları;.

, Safinaz -Taner YILMAZDAN çiftinin 07,02.2003 tarihinde Mustafa Can ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya

geldi, Mustafa Çan'a hoş geldin der, YILMAZDAN çiftini kutlarız.

Asuman • Durak KARACA çiftinin 08.05.2003 tarihinde Volkan İsmini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Volkan'a hoş geldin der. KARACA çiftini kutlanz.

Songül-Abdullah ALEMDAROĞLU çiftinin 13.05.2003 tarihinde Yiğit ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya
geldi. Yigit'e hos geldin der, ALEMDARÜGLU çiftini kullarız.

Özlem Hanifi OKSUZ çiftinin 23.05.2003 tarihinde Mehmet İbrahim ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya
geldi. Mehmet İbrahim'e hoş geldin der. ÖKSÜZ çiftini kutlanz.

Yeliz • Cem KÜÇÜKEKMEKÇİ çiftinin 10.06.2003 tarihinde Yener ismini verdikleri bir erkek çocuklan dünyaya geldi.

Yenere hoş geldin der, KÜÇÜKEKMEKÇİ çiftini kutlarız,

Gamze-Hasan OZALBAN çiftinin 03.07.2003 tarihinde Eren Demir İsmini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya

geldi. Eren Demir'e hoş geldin der, OZALBAN çillim kullarız.

Eda Çiğdem - Eray YILDIZ çiftinin 20.07.2003 tarihinde Erdem ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.
Erdem'e hoş geldin der, YILDIZ çiftini kutlarız.

Ayşe - Ali SOYDAN çiftinin 31.07.2003 tarihinde Onur ismini verdikleri bir erkekçocuklan dünyaya geldi. Onura hoş
geldin der, SOYDAN çiftini kullarız.

Sevll-Orhan Kemal TOPRAK çiftinin 06.08.2003 tarihinde Ekin ismini verdikleri bir erkek çocuklan dünyaya geldi.
Ekin'e hoş geldin der, TOPRAK çiftini kutlarız.

Ilknur-Murat BAŞAR çiftinin 08.09.2003 tarihinde Yiğf! Can ismini verdikleri bir erkek çocuklan dünyaya geldi. Yiğit
Çan'a hoş geldin der, BAŞAR çiftini ktıttanz.

Ayşe-Tayfun UTAŞ çiftinin 08,09.2003 tarihinde Arda ismini verdikleri birerkekçocuklan dünyaya geldi. Arda'ya hoş
geldin der, UTAŞ çiftini kutlarız,

Emine-İsa GENÇOĞLU çiftinin AJi ilker ismim verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Alı İlker'e hoş geldin der,
GENÇOĞLU çiftini kutlanz.

Adana Şube Yönetim Kurulu eski üyemiz Nüvit Taşovanın 15.05.2003 tarihinde Alaz isimli bir erkek çocukları
doğmuştur. Alara hoş geldin der, TAŞOVA çiftini kutlanz.

Linda-Kemal EMİR çiftinin 04.05.2003 tarihinde Ferhat adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ferhat'a

hoşgeldln der, EMİR çiftim kutlarız.

Odamızın eski başkanlarından 60 sicil numaralı üyemiz Sayın M. Asri UNSUR ile Gülten ÜNSÜR çiftinin 09.10.2003

tariflinde Berat İclal adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Berat İclal e hoş geldin der. ÜNSÜR çiftini kutlarız.

Çiğdem-lrfan KORKMAZ çiftinin 26.10.2003 tariflinde Başar adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Basara hoşgeidin der. KORKMAZ çillini kutlan*.
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* Üyemiz Hasan ÖZER İle Şenle ÜZER 22.02.2003 tarihinde evlendıter.Yenı çitle mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Ömer SALGIN ile Nihal ALTINOK 17.05.2003 tanhınde eviendiler.Yeni çitte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Atilla BAYRAM ile Figen KÖSELİ 12.06.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çifte mutluluklar dileriz,

v Üyemiz Rkrel KARALAR ile Fatma KAYA 21.06 2003 larihinde eviendiler.Yeni çilte mutluluklar dileriz.

» Üyemiz Umut EflDİL ie Hilal EKER 12.07.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çitte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Feyzullatı KORKUT ile Asuman KORKUT 03.08.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çifte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Halil ERKAYA ile Semıha İSAFÇA 09 08.2003 tarıhmde eviendiler.Yeni çilte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Temim BEYAZGÜL ile Vildan BEYAZGUL 13.08.2003 tarihinde evlendiler Yeni çilte mutluluklar dileriz,

v Üyemiz Mehmet GüLTEKİN i!e Ruhen GüLTEKİN 14.08.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çifte mutluluklar dileriz.

» Üyemiz Ahmet CAN ite Meprule CAM 16.08.2003 tarihinde evlendiler Yeni çifte mutluluklar dilen*.

» Üyemiz Zafer YÖRÜK ile Funda OZKAYA 30.08.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çifte mutluluklar dileriz.

* Üyelerimi; Tuba TEKİN ile Hikmet Koray KARTAL 07.09.2003 tarihinde evlendifer.Yeni çifte mutluluklar dılenz.

* Üyemiz Mesut BAKIR île Gülhan ERTAN 14.09.2003 tarihinde evlenöiler.Yeni çifte mutluluklar diteriz.

* üyemiz İlyaz YıLMAZ ile Ebru TEMEL 19.09.2003 tarihinde evlendiler Yeni çifte mutluluklar dileriz.

* üyemiz Uğurcan UYGUN ile Seher UYGUN 21.09.2003 tarihinde evlendiler Yen çifte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz I.Orkun KARATAŞ ile Gülcan USLU 04.10.2003 tarihinde eviendiler.Yeni çilte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz ibrahim TÜTÜŞOĞLU İle Sebıha AYDIN 05.10.2003 tarihinde evlefiûıler.Yenı çifte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Buket KARAHASANOGLU ile Sabri TAŞTEMEL 1110.2003 tarihinde evlendıler.Yem cifle mutluluklar üilenz.

* Üyemiz M.A!per NİZAMOĞLU ile Ş. Deniz KULOĞLU 30.08 2003 tarihinde evlendıler.Yeni çitte mutluluklar dileriz.

* Üyemiz Göksel B A Ğ U R L I ile Mine KOKSAL 13.09 2003 tarihinde eviendiler.Yeni çifte mutluluklar dılenz.

DUYURU
Sevgili Üyeler...

2003 yılı uye aidatlarınızı Aralık ayı içerisinde ödemeyi unutmayınız. P




