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İSTANBUL 
 
 



GİRİŞ 
 
Komisyonumuza verilen görev kapsamında; aşağıda özetlenen maddeler doğrultusunda 
çalışmalarımız sürdürülmüştür: 
 
244 adet kamu Kurum ve Kuruluşu (Yerel Yönetimler, Valilikler, Üniversiteler hariç) 
bünyesinde; haritacılık hizmetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ve meslektaşlarımızın görev 
yaptığı kurumlardaki sayılarının çoğunlukta olduğuna bakılarak, kurumlarda yönetimsel 
kadrolar ile taşra birimlerinde görev yapan meslektaşlarımız ile görüşme ve anketler 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca HKMO tarafından yapılan anketin kamu ile ilgili bölümü de 
değerlendirilmiştir. 
 
Haritacılık hizmetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü temel kuruluşlarımızdan bazıları için 
mevcut durum analizleri yapılarak özetlenmiştir. 
 
Özel sektörün kamuya bakışı ve haritacılık hizmetlerinin yürütülmesinde kamunun işleyişi 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak için özel sektörde farklı iş kollarında faaliyet 
gösteren şirket ve bürolardaki meslektaşlarımız ile görüşmeler yapılarak görüşleri alınmış, 
ayrıca anket düzenlenmiştir. 
 
Mesleki sorunların tartışıldığı, 2002 yılında yapılan Kurultay sonuç raporları ile günümüzdeki 
mevcut durumun karşılaştırması yapılarak gerçekleşmeler (yapılan/yapılamayan/devam eden) 
ortaya çıkarılmıştır. 
 
 
  
TOPLANTI VE ANKETLERDE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİLE GETİRDİĞİ KONULAR 

2000 li yıllarda özel sektör çalışanları olarak kamudan daha fazla ücret alıyorduk. Son 

dönemlerde hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanlarının ücretleri oldukça düştü. 

LİHKAB kamu mu? özel sektör mü? tam belli değil, özel sektör sayılsa KOSGEB den destek 

alması gerekirdi. LİHKAB kuruldu ama kadastronun bu kapsamdaki iş yükü düşmedi 

(Kadastro çalışanı). Yasal mevzuatında değişiklikler yapılmalı. Yeri ve kurgusu çıkaranlar 

tarafından doğru belirlenmeli. Özel sektör ve LİHKAB beraber ele alınıp tartışma zemini 

oluşturulmalı. 

Mevcut yasa kapsamında kadastro müdürlüklerindeki küçülmeler (81 müdürlük) sonucunda, 

biz kadastro çalışanları açısından zorluklar yaşamamıza neden oldu. Sürekli tayin istemek 

zorunda kalıyoruz, kalıcı mühendis olmalı, geçici görevlendirmeler ile sorunlar çözülmediği 

gibi git gide artıyor. Küçük yerlerdeki sorunlar merkeze taşınacak, bürokrasi giderek artacak, 

vatandaşın işi aksıyor daha da aksayacak. 

Taşrada çalışan bizlerin sorunları merkeze tam olarak iletilemiyor. Biz kamu çalışanlarına 

hukuksal destek tam olarak verilemiyor. 

Mesleğini  tam olarak uygulayamayan,  yeterli olmayan ve kamuda görev yapan 

meslektaşlarımız bizlere zarar veriyor. 



Mevzuatlarda eksik ve yanlış hususlar bulunuyor. 2981/10-c kapsamında yapılmış imar 

uygulamaları sorun oluyor. Sorunları bir kısmı bireysel ilişkilerle ancak çözüme 

kavuşturulabiliyor.  

Kamuda özel hizmet tazminatları olarak alınan maaşlardaki eklentiler emekliliğe 

yansıtılmıyor. Emeklilik maaşında eklentiler dikkate alınarak hesaplanan maaşlar olmalı. 

Diğer kamu kurumları ile olan sağlıklı ilişkiler kişisel çabalar ile oluyor. Mevzuatlar kamu 

kurumları arasındaki ilişkileri sağlıklı hale getirmekten uzak. 

Biz sözleşmelilerin iş güvenceleri farklılıklar arz ediyor,  kamudaki siyasi değişimlere göre 

güvence kavramı değişebiliyor.  Geçici işçiler (aralarında mühendisler de var), taşeronlar, 

sözleşmeliler, kadrolular olarak farklı statüde farklı uygulamalara maruz kalıyoruz. 

Belediyelerde çalışan biz kamu görevlilerine, diğer kamu görevlilerinin bakışı; kendisine 

çalışan, siyasi davranan, sanki özel sektörmüş gibi çalışan biri gibi oluyor. Aslında biz de 

onlar gibi memuruz. 

Belediyede çalıştığımız yerler sürekli değiştiriliyor. Arkamızda duran yok, Oda bu 

kapsamdaki uygulamalara ilişkin deklarasyon verebilir, girişimde bulunabilir. 

Kurumlarda verilen meslek içi eğitimler tatil bazında. Daha küçük bazda ve yerel eğitimler 

verilebilir (örneğin; kadastro müdürlüklerinde). Eğitim merkezi olmamalı. Hizmet içi/iş 

başında /yerinde eğitimler olmalı. Hizmet içi eğitimler 2006 yılından sonra kayboldu. 

Kamuda eleman alımlarında, özel sektör deneyimi olanlara öncelik verilmeli. 

Kamudaki hizmet içi eğitimlere, O kamuya iş yapan özel sektörü de dahil etmek gerekir 

(Tarım Reformu uyguluyor, böylece özel sektörün taşra ve alt birimlerde çalışan kamu 

elemanlarına aktardıkları ve üstlere yansıtılmayan sorunlarını üst yöneticiler görmüş oluyor).  

Kadastro eğitimlerinde; kendileri çalıyor, kendileri oynuyor havası var. 

Kurum çalışanı olarak (kadastro) belli bir uzmanlık alanımız yok, yola terke de bakıyorum, 

kamulaştırmaya da, LİHKAB’a da. Her şeyi bilmek zorundayız. 

Kadastro müdürlüklerinde vekalet sorun oluyor. Müdür yardımcısı veya başmühendis kadrosu 

olmalı. 

Özel sektör yapılanması yeterli değil. Birçoğu mevzuatı/kamudaki işleyişi bilmiyor. Donanım 

ve yazılım konusunda eskiye göre çok iyiler ancak bazı özel sektörde ücretli olarak çalışanlar 

yeterli nitelikte değil 

Belediye olarak (Eskişehir) cins değişikliği ve aplikasyon krokileri istemesek LİHKAB lar 

batar/LİHKAB lar resmi olmasa da büro açıyor/özel sektörün aplikasyon belgesi vermesi 

belediye olarak bizi sıkıntıya sokuyor 

Ankara’dan merkezi yapıyla sorunların çözümüne gidilmemeli, bölgesel ve taşra olarak 

beraber çözüm aranmalı (kamu ve diğer mesleki uygulamalarda) 



Kendi mesleğimizde uzmanlaşma olmalı. Biz hem kadastrocu, jeodezici, uzaktan algılama ve 

CBS ci oluyoruz. Uzmanlaşma çalışılan kuruma göre oluyor. 

CBS olarak Odamız yeterli çalışmıyor. CBS yüksek lisansı başka mühendislik birimlerince 

açılabiliyor CBS uzmanlaşmalarında mülakat yapılmalı, sadece not ortalamasının yüksek 

olmasına bakılmamalı 

Bina (yapı işlerinde) şantiye şefliği haritacılara verilmiyor, makine mühendisi yapabiliyor 

Kamulaştırma bilirkişiliklerinde harita mühendisi yer almıyor 

10/c ile ilgili davaya bilirkişi olarak şehir plancı birisi ve inşaatçı geldi/Odanın bu konuda 

girişimlerde, yaptırımlarda bulunması gerekiyor/yanlış uygulamalarda temsilciler Odayı 

bilgilendirmeli 

İhalelerde inşaat mühendisleri yasal olarak iş deneyimleri ile ihalelere girebiliyorlar, Bizde de 

iş bitirme yerine iş deneyimi ile (örneğin bir yerde 5 yıllık çalışma deneyimi ile; örnek: 1.5 

milyon gibi bir ihaleye katılmak) ihalelere katılabilmeliyiz 

Mesleğimizle ilgili aynı işi farklı kurumların yapmasını doğru bulmuyorum. 

Kamudaki idari kadrolarda harita mühendislerinin olmaması; harita mühendislerinin 

ezilmesine, meslek ve kurallarının ötelenmesine, önemsizleştirilmesine sebep olmaktadır. 

Kurumlarda çalışan harita mühendisleri bilirkişilik anlamında daha aktif olmalı. 

Kamuda ücret ve idari şartların geliştirilmesi gerekir. 

Kamu yöneticileri, meslek odaları ve özel sektör temsilcileri ile birlikte siyasi kararlar 

alınması (Kamu İhale Kurumu, mevzuatı ve idari anlamda) için birlikte ağırlık koyulmalı. 

Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın çalışma şartları iyileştirilmeli. 

Mesleğimizde ucuz çalışma anlayışının yok edilmesi gerekiyor. Mesleki davranış birlikteliği 

sağlanmalı. Yeni iş alanlarına yönelik eğitim ve yapılanmaya gidilmeli. 

Odanın çalıştığımız kurumlara ait uygulama ve girişimlerinde bizlerden de görüş alarak, 

bizleri de çalışmalara dahil ederek hareket etmesi gerekir. 

Kurum bazında personele özlük hakları ve güven konusundaki eksikliklerin giderilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. İlçe tarımda çalışan bir personel araziye gittiğinde parsele ait bütün 

bilgilere malik de dahil ulaşabiliyorken biz bunları hazırlayan mekanizmanın içinde iken 

bilgilere ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. 

Lisanslı mühendislerin teşkilattaki yeri belirlenmeli. Lisanslı mühendisin yaptığı işi lisanssız 

mühendis kontrol etmemeli. 

1994 yılından beri döner sermaye hallolmadı. Taşranın bugüne kadar görüşlerine değer 

verilmedi (Kadastro çalışanı). 



Oda etkinliklerine kamu kurumlarından delege olarak katılım konusunda sıkıntılar yaşanıyor. 

Bu nedenle yereldeki Oda birimlerinin idareciler ile görüşmeler yaparak bu sorunu çözmeleri 

gerekiyor. 

Kurumlarda yeni teknolojilerin mesleki alanda adaptasyonunun sağlanması konusunda 

çalışmalar yapılmalı. Mesleğimizin çalışma alanları kurumlara iyi anlatılmalı. 

Kurumlarda CBS konusunda gelişme sağlanmalı, kullanılan donanımlar ve yazılımlar mutlaka 

öğrenilmeli. 

Kadastrodaki bürokrasiyi müteahhitler dışında (idareler dahil) kimse aşamıyor. 

Kamuda iş sonunda ortaya çıkan ürün, mühendislerce modellenip, tüm detaylarıyla kamunun 

erişimine sunulmalı. 

Örgütlülüğün sadece SHKM’den oluşmadığı bilinmeli. Kamu kurumlarında kaç üyesinin işten 

atıldığı, kaç üyesinin mobinge uğradığını, kaç üyesinin sürgünde olduğunu, yıllarca içinde 

olduğum yapının bilmediğini düşünüyorum. Kısacası, sadece üyesinin yanında olduğunu dahi 

hissettirmesi, bu üyelerinin moralini daha yüksek olmasını sağlar. 

Meslektaşlar (kamu, özel sektör, LİHKAB) birlik ve beraberlik içinde olmalı, birbirlerini 

rakip görmemeli. 

Memurların yolluk ve barınma sorunları çok ciddi olarak ele alınmalı. Eşit işe eşit ücret 

olmalı. 

Kamuda çalışan biri olarak hukuk eğitimimizi yetersiz buluyorum. 

İş etiğine önem verilmeli, bu kapsamda çalışmalar yürütülmeli. 

Meslek hayatında siyasi fikirlerin empoze edilmesine yönelik eylemler, uygulamalar 

yapılmamalı. 

Kamuda eskiden beri çalışan biri olarak, son dönemlerde gelen yeni mezun arkadaşların 

yeterli eğitim almadıklarını düşünüyorum. 

Kurum içi atamalarda ve görevlerde liyakate önem verilmeli, ne yazık ki son dönemlerde bu 

uygulanmıyor. 

Mühendislerin çalışma alanları ve konuları belirlenmeli, bir mühendis her işi yapmamalı. 
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HKMO KAMU ANKET SONUÇLARI 









 



 

KAMU KURUMLARININ MEVCUT DURUMLARI VE DEĞERLENDİRMELER 

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet döneminde öncelikle Maliye Bakanlığı’na, 
sonrasında sırasıyla Adalet Bakanlığı’na ve Başbakanlığa bağlı olmuş, 2002 yılından beri de 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ‘na bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir.  
Kamu kurumların teşkilat kanunları, kurumsal işleyişin, görev ve yetkilerin belirlendiği 
düzenlemelerdir. Teşkilat kanunlarının değiştirilmesi, hem kurum çalışanlarının hem de  mesleki 
kamuoyunun görüş ve önerilerinden bağımsız düşünülmemelidir. Konuya ilişkin en somut örnek, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teşkilat kanununda yapılan değişikliktir.  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teşkilat kanunu, 25/11/2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 6083 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Bahse konu değişim, kamuda gerçekleştirilen 
kurumsal düzenlemelerin yeterli tartışma ve olgunlaştırma süreçleri geçirilmeden tamamlanmasına 
verilebilecek “kötü” örneklerden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Kanun ile özetlenebilecek 
kurumsal yapıya ilişkin değişiklikler aşağıda listelenmiştir:  
 

 Merkez İnceleme Kurulu’nun yerine “Tapu ve Kadastro Kurulu” kurulmuş, Teşkilat 
Kanunu içerisinde kurula yer verilmiştir.  

 Tasarruf İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen Dairesi Başkanlığı isimleri altında hukuki ve 
teknik konularda düzenlemelerin gerçekleştirildiği daire başkanlıkları kapatılmıştır. 
Bahse konu birimlerin görevleri “Tapu” ve “Kadastro” Daire başkanlıklarına 
aktarılmıştır. Bu durum, uygulamada icracı başkanlık ile düzenleyici başkanlığın 
aynı olmasına yol açmış, uygulamada özellikle anlaşmazlıkların çözümü noktasında 
bir çok sorunu beraberinde getirmiştir.  

 Kadastro müdürlüklerinin sayısı 324’den 81’e indirilmiştir. Kanun öncesi 
“müdürlük” olarak hizmet veren alanların tamamı, iş yoğunluğu, konum gibi bir çok 
nedenle aynı fiziki mekanlarda “birim” adlandırması ile hizmet vermeye devam 
etmiştir. Bu durum da; özlük hakları, kurumsal temsiliyet gibi birçok alanda sorun 
oluşturmuştur. İstanbul ili ile Bayburt İli’nde kadastro çalışmalarının tek bir 
müdürlük eli ile yürütülmesi örneği, konunun ortaya çıkarttığı sorunlu durumu 
açıklamak için yeterli olacaktır.  

 Merkez birimleri için “kariyer uzmanlığı” kadrosu ihdas edilmiş, ana hizmet 
birimlerinde yer alan şube müdürlüğü kadrosu kaldırılmıştır. Uygulamada ise, bu 
durum, aynı hizmeti veren personeller arasında maaş farkı yaratmaktan öteye bir 
fayda sağlamamıştır. Uzmanlık sistemine dayalı bir yapıya geçilememiştir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, modern arazi idaresinin en önemli bileşenlerinden olan 
“mükiyet” bilgilerini devlet güvencesi altında kayıt altına almakta ve sunmaktadır.  

 
Mevcut idari yapılanmasının ihtiyaçların karşılanması noktasında yeterli olmadığı 
değerlendirilmekle birlikte değiştirilmesi yönünde çalışmalar olduğu bilinmektedir. 
  
Önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığına daha sonra Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan 

bugünkü İller Bankası A.Ş 1933 yılında 15.000.000.-TL sermaye ile Belediyeler Bankası olarak 

kurulmuştur.1945 yılında 4759 sayılı kanun ve 100.000.000.-Tl sermaye ile İller Bankası Genel 



Müdürlüğü olmuştur.2011 yılında ise 6107 sayılı kanunla İller Bankası A.Ş olarak yeniden 

yapılandırılarak Kalkınma ve Yatırım bankasına dönüşmüştür. 

İLLER BANKASI (İLBANK) 

İller Bankası Genel Müdürlüğü kanunla kit ve iller Bankası olarak tanımlandığından 657 sayılı 

devlet memurlarının tüm sosyal haklarından yaralanmakta ve personel maaşları söz konusu kanuna 

göre ödenmekteydi. 

2011 yılında İller Bankası’nın A.Ş olmasından sonra tüm ödemeler ve sosyal haklar yeniden 

hazırlanan İller Bankası A.Ş İnsan kaynakları Yönetmeliğine göre hesaplanmakta ve ödenmektedir. 

Bu yönetmeliğe göre hazırlanan ve personelle karşılıklı olarak imzalanan sözleşmeye göre maaşlar 

657 devlet memurları maaşı ile aynı tutulmakta, ancak ödenen ikramiye ve temettülerle çalışanlara 

avantaj sağlanmaktadır. Ancak  bu ödemeler emekliliğe yansımamaktadır. 

Harita işlerinin tamamı ihale yöntemi ile yaptırılmakta olup meslektaşlar ihale edilen işlerin 

kontrolünü yapmaktadır. 

Maaşlara ek ödemelerle sağlanan bu avantajlara karşılık tüm sosyal haklar kısıtlanmıştır. Örneğin 

hiçbir çalışanın çalıştığı şehirde sürekli kalma hakkı yoktur. Zira sözleşme iller bankası A.Ş ile 

yapılmakta her an ihtiyacı olan Bölgeye kalıcı olarak atama yapılabilmektedir. 

Sosyal hak ve güvencelerin olmaması nedeniyle ilk A.Ş olunduğunda birçok çalışan bankadan 

ayrılıp başka kurumlara geçmişlerdir. Kalanların çoğunluğunu emekliliği yaklaşan çalışanlar 

oluşturmaktadır. 

Bu ayrılıklar tecrübeli ve genç neslin kaynaşmasını engellemiştir. Çalışma yerinin garantisinin 

olmaması verilecek kararlarda etkili olmakta, hiçbir çalışan tam anlamı ile kendini emniyette 

hissedip verdiği kararların arkasında duramamaktadır. 

Hızlı ce çok iş çıkarma arzusu da işlerin istenen nitelikte kontrol edilmemesini doğurmakta, 657 nin 

güvencesinin olmaması nedeni ile kişilerin bazen istemedikleri konularda istemedikleri karaları 

verme noktasına getirebilmektedir. 

 
 
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, 
uygulamaları izlemek ve denetlemek, dönüşüm çalışmalarını yapmak, görev alanı ile ilgili mesleki 
hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiat varlıklarının korunmasını 
sağlamak gibi çok geniş yetki ve görevleri yapmak üzere, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlık; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çevre 
tarafı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın tek çatı 
altında toplamıştır. 
 
Harita Mühendisliğini birebir ilgilendiren dört Genel Müdürlük ile bağlı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile İller Bankası A.Ş. gibi çok önemli kurumları bünyesinde bulundurmaktadır. 
 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  



 
  Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, 
projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin 
planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her 
türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek.  
 Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri 
tutmak.  
 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm 
alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  
 Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki 
yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü  
 
 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve 
işlemleri yapmak ve yaptırmak.
 Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile 
bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı 
hazırlamak.
 Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen 
çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek.  
 Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca 
üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.  
  Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının 
oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin 
edilmesi konularında çalışmalar yürütmek.  
 Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler 
yapmak.  
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal 
verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek. 
 
 
 
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü  
 
 Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve 
uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu 
stratejilere göre yürütülmesini sağlamak. 
  Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 644 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili 
olarak her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, 
yaptırmak ve onaylamak. 
 Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve 
esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.  
 Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli 
araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait 
arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, 



harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve 
onaylamak. 
   Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair 
iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 
kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak. 
 Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri 
sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve resen 
onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.  
 Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, 
mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, 
askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi 34 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 
yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon 
tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim 
tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür 
ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki 
harita, etüt, plan ve parselasyon planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. 
 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü  
 
Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine 
ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.  
 Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje 
müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak 
üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile 
kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve 
kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 
 Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin 
niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 
Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek 
kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek. 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü   
 
 Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, 
değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, 
yönetmek ve yönetilmesini sağlamak. 
 Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, 
özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve 
yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve 
uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya 
uygulanmasını sağlamak. 
Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer 
alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak 
belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her 
tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.  
Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır 
haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma 
ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım 
yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline 36 2016 Yılı İdare 
Faaliyet Raporu geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların 
korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini 



desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü 
tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin 
insan ve finansman kaynağı sağlamak….. 
 
Yukarıda Genel Müdürlüklerin mesleğimizi ilgilendiren konulardaki görev ve yetkileri yer 
almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununda yerel yönetimlerin kendi yetki alanlarında imar 
konularına yönelik kullanmakta olduğu yetki ve görevlerin neredeyse tamamını Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 644 sayılı KHK ile kullanmaktadır. 
 
Bakanlık yukarıda da ayrıntılı şekilde yer alan görev ve yetkileri kapsamında imar mevzuatının 
yerine getirilmesine ilişkin planlama, uygulama ve yapım süreçlerine yönelik kural koyucu, 
mevzuatı yapan ve yönlendiren, hem fiilen uygulama yapan, hem de bu mevzuatın yerel yönetimler 
tarafından yerine getirilmesine yönelik denetleme görevini yürütmektedir.  Bu hususun çelişkiler 
barındırdığı yani uygulama ve denetleme fonksiyonunun bir arada yürütülmesinin bütün iş 
ve işlemlerde olduğu gibi imar konularına ilişkin mümkün olamayacağı 
değerlendirilmektedir. 
 
Ayrıca, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname adı üstünde TBMM dahil konuyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşu, 
Üniversiteler, TMMOB ve bağlı Odaları da dahil hiçbir tartışma olmaksızın Bakanlar Kurulunca 
yayınlanmıştır. Bu konu 644 sayılı KHK nin yürütülmesinde ve sürdürülebilir olmasında çelişkileri 
içinde barındırmaktadır.  
  
 
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) 3155 sayılı Kanunla 26 Şubat 1985 tarihinde kurulmuş 
ancak 8/6/2011 tarihli 639 sayılı KHK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hizmet birimine 
dönüştürülmüştür. Faaliyetlerini 639 sayılı KHK, 5403 sayılı Kanun, 3083 sayılı Kanun ve 5648 
sayılı Kanuna göre yürütmektedir. 
 
TRGM geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluş idi. TRGM günümüzde 639 sayılı KHK sonrası Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı hizmet birimlerinden biridir. 
TRGM de çalışan mühendisler memur kapsamında olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
bağlıdır.  
 
2011 yılından sonra TRGM Bölge Müdürlükleri kapatılarak idari yapısında değişiklik olmuştur. 
Yönetim merkezden yönetim haline gelmiştir. Bununla birlikte TRGM de mesleğimizle ilgili 
yapılan çalışmalarda, diğer meslek gruplarında olduğu gibi bazı değişiklikler bulunmaktadır. TRGM 
de uzmanlaşan ve ağırlıklı olarak kırsal alan düzenlemeleri, arazi toplulaştırma projelerinde çalışan 
meslektaşlarımız 2011 yılında yapılan değişiklikle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine 
verildi. TRGM Bölge Müdürlüklerinin yaptığı işler ise merkezden ihale yapmak suretiyle yapılır 
hale geldi. Bu durum ise işlerin kontrolü ve takibinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Kurumda 
meslektaşlarımızı ilgilendiren önemli çalışmalar yapılmakta ancak sayı olarak çok yetersiz bir 
durumdadır. Harita faaliyetlerinin tamamı ihale ile yapılmakta. TRGM merkezde kontrol görevi 
yapmaktadır.  
 
KHK ile TRGM Bölge Müdürlükleri kapatılması nedeniyle bu kurumda yetişen teknik personeller 
tarım il müdürlükleri içinde ve çeşitli birimlerde görevlendirilmesi ciddi zafiyetler yaratmıştır. Bu 
yapılanma sonucu kurum önemli anlamda yapısal sorunlar yaşamıştır. 
İş sayısı çok olunca, TRGM çalışanlarının (sayının az olması nedeniyle) harita faaliyetlerini kontrol 



imkanı çok zorlaştı. Bugün harita mühendisi sayısı işlerin çok yoğun olması nedeniyle kontrollük 
hizmetleri dahi zor yapılır oldu. 
 
Gelecekteki yapılanma öngörüsü için; TRGM’nin eski yapısına kavuşturulması Bölge 
Müdürlüklerinin kurulması daha isabetli olacağı düşünülmektedir. 
 
TRGM de 462 mühendis (19 Harita Mühendisi) ve toplamda 743 personel görev yapmaktadır. Ülke 
genelinde, özellikle arazi toplulaştırma projeleri, haritalama işleri merkezden yürütüldüğü 
düşünüldüğünde bu sayının çok yetersiz olduğu görülmektedir. 
 
 
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı kanunla 18 Aralık 1953 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerini 6200, 
167 ve 1053 sayılı kanunlara göre yürütür. 
DSİ geçmişte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile birlikte anılmakta idi. DSİ Genel Müdürlüğü günümüzde Orman ve Su İşleri 
Bakanlığına bağlıdır. 
 
DSİ de çalışan mühendisler memur kapsamında olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
bağlıdır. Ancak son zamanlarda şirketlere bağlı olarak çalıştırılan mühendis grubu da 
bulunmaktadır. Bu mühendislerin özlük hakları diğer mühendislere göre daha azdır. 
 
2002 yılından önce ve sonra DSİ Bölge Müdürlüklerinin idari yapısında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. Yönetim biçimi aynıdır. Bununla birlikte DSİ de mesleğimizle ilgili yapılan 
çalışmalarda, diğer meslek gruplarında olduğu gibi bazı değişiklikler bulunmaktadır. DSİ 1990 
yılından itibaren sanat sınıfı çalışanını (işçi) işe almadı. Dolayısıyla emekli olanların yerleri boş 
kaldı. 2000 li yıllardan sonra emeklilerin sayısı artıp, bölge müdürlükleri boşalınca - bu yıllardan 
sonra DSİ de ki işler çoğaldı- planlama, proje işleri ihale yoluyla verilmeye başladı. Harita 
faaliyetleri de bu kapsamda şirketlere verildi. DSİ kontrol görevi yapmaya başladı. 
 
İş sayısı çok olunca, DSİ çalışanlarının (sayının az olması nedeniyle) harita faaliyetlerini yapacak 
gücü kalmadı. Bugün harita mühendisi sayısı 2002’ye göre daha fazla olmasına rağmen işlerin çok 
yoğun olması nedeniyle kontrollük hizmetleri dahi zor yapılır oldu. 
DSİ de çalışan meslektaşlarımız ya da diğer meslek gruplarının özlük hakları “Denge Tazminatı” 
adı altında verilen bir tür ödeme ile bir miktar artmıştır, diyebiliriz. Ancak bunun emeklilere 
yansımaması bir dezavantajdır. 
 
Gelecekteki yapılanma öngörüsü için; DSİ’nin mevcut yapılanması ile faaliyetlerini sürdürmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Karayolları Genel Müdürlüğü 5539 sayılı kanunla 1 Mart 1950’de kuruldu. Faaliyetlerini 
5539,6001, 2918,3465, sayılı kanunlara göre yürütür. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt 
çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturuldu, makinalı çalışmayı yürütmek için gerekli olan makine 
parkı sağlandı. 
 
Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan mühendisler memur kapsamında olup, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa bağlıdır. Ancak son zamanlarda şirketlere bağlı olarak çalıştırılan mühendis 
grubu da bulunmaktadır. Bu mühendislerin özlük hakları diğer mühendislere göre daha azdır. Son 



dönemlerde sözleşmeli memur kapsamında personel takviyesi yapılmakta ancak bu durum aynı işi 
yapan personellerin özlük hakları ve ücretlerinde farklılıklar yaratarak çalışma barışını bozmaktadır. 
 
Karayolları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bünyesinde Harita mühendisleri büyük ağırlıkla 
Taşınmazlar Dairesi Başkalığı Ve Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığında istihdam edilmekte 
olup, ayrıca İşletmelere Dairesi Başkanlığı bünyesinde ki otoyol proje şubesine Bilgi Teknolojileri 
Dairesi Başkanlığına bağlı CBS şubesinde çalışmaktadırlar. Taşra teşkilatında ise Bölge 
müdürlükleri bünyesinde Taşınmazlar Başmühendisliği ve Etüt Proje Ve Çevre 
Başmühendisliklerinde çalışmaktadırlar. KGM bünyesinde çalışan Harita Mühendisleri, çalıştıkları 
birimlerde Şube Müdürü ve Daire Başkanlığına kadar yükselebilmekte, taşrada ise Başmühendis, 
Bölge Müdürü Yardımcılığı ve Bölge Müdürlüğüne kadar yükselebilmektedirler. Geçmişte KGM 
bünyesin de çok az sayıda Harita Mühendisi istihdam edilirken, 1980’li yılların başından bu yana 
teknoloji ve bilimsel alanda çok hızlı gelişmeler kaydedilmiş olması, coğrafi verilerin sayısal olarak 
korunmasına ve ilgili sözel bilgilerle bilgisayar ortamında entegrasyonuna gereksinim duyulmuş 
olup, değişen yasal mevzuatlar ve kanunların mülkiyet ilişkileri ve yaşanana hukuki sorunlar, KGM 
bünyesinde ve taşra teşkilatlarında daha fazla harita mühendisi ihtiyacı doğurmuştur. 
 
Bu aşamada, 1990 yılın da merkez ve taşra teşkilatlarında 30 olan harita mühendisi sayısı bugün 
itibarı ile 28 merkez 151 taşra olmak kaydı ile 179 ( müşavir ve taşeron firmalar dikkate alınırsa bu 
sayı 250 yi bulmaktadır.) olmasına rağmen hala yeterli sayıya ulaşamamıştır.    
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Geçmişi çok daha uzun yıllar geriye gitmekle birlikte, bugünkü adı ve statüsü ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, 22.07.1953 tarihinde çıkarılan 6186 sayılı “Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanunu” ile kurulmuştur. 
24.04.2013 tarihinde çıkarılan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 
Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi” adıyla 
demiryolu tren işletmecisi olarak bir şirket kurulmuştur. Bu şirkete bazı işletmeci Daire 
Başkanlıklarının faaliyet alanları bırakılmış ve personellerin bir kısmı geçiş yapmıştır. Geçiş yapan 
personeller içinde harita mühendisi bulunmamaktadır. 
Teşekkül bünyesinde 16 Daire Başkanlığı, 8 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlardan Harita 
Mühendisi istihdam edilenleri, Demiryolu Bakım, Emlak, Demiryolu Yapım, Etüt-Proje ve 
Demiryolu Modernizasyon ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Bakım, Modernizasyon ve 
Emlak Servisleridir. Bunun dışında 8. Bölge Müdürlüğü olan ve Ankara’da bulunan YHT Bölge 
Müdürlüğü ile TCDD yatırımlarına ait kontrol teşkilatlarının bulunduğu Grup Müdürlüklerinde de 
Harita Mühendisleri görev yapmaktadır. 
Ayrıca bazı Bölge Müdürlükleri altındaki Emlak Servislerinde taşeron hizmet alımı yöntemi ile 
çalıştırılan Harita Mühendisleri bulunmaktadır. 
ÖSYM merkezi alımlarında Harita Mühendislerinden YDS D seviye İngilizce ile detaylı sağlık 
raporu (psikoteknik muayene, renk körlüğü, odyometri testleri) istenmektedir. 
Teşekküldeki Harita Mühendisleri diğer branş mühendisleri ile birlikte, 399 sayılı KHK bünyesinde, 
sözleşmeli mühendis statüsünde göreve başlamakta olup, sözleşmeli mühendislerin özlük hakları ve 
kadro garantisi bakımından 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsü ile belirgin farkı 
bulunmamaktadır. İstisna olarak Grup müdürlüklerindeki Harita Mühendislerinin bir kısmı işçi 
statüsü ile işe alınmıştır. 
Bir Bölge Müdürü ve bir Daire Başkanı Harita mühendisi olup, meslektaşlarımız Daire Başkan 
Yardımcısı, Servis veya Şube Müdürlüğü seviyesinde idari pozisyonlarda da görev alabilmektedir.  
Harita Mühendisliğini doğrudan ilgilendiren birimlerin başında yer yer Harita Mühendisi olmayan 
kişiler bulunabilmektedir. Bu durumun tam tersi örnekler de mevcuttur. 
Özellikle Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilen kamulaştırma, taşınmaz yönetimi ve yapım 
kontrollük işlerinde harita mühendisi eksiği bulunmaktadır. Personel yetersizliği, iş yoğunluğu ve 
görev tanımının genişliği sebebi ile Harita Mühendisleri, branşı olmayan işler yapmak zorunda 



kalabilmektedir. 
TCK, DSİ vs. gibi geçmişten gelen bir proje-imalat kültürü bulunmaması ve proje-imalat işlerine 
son 15 yılda ağırlık verilmesi (Bu tarz büyük işler UDH Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyordu) ilk aşamada ve teknik anlamda meslektaşlarımızın 
zorluklar yaşamasına sebebiyet vermiştir. 
Teşekkülde, Daire Başkanlığı veya Şube Müdürlüğü seviyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri birimi 
bulunmamaktadır. Mülkiyet dışındaki CBS işleriyle, Harita Mühendisi bulunmayan Bilgi 
Teknolojileri Dairesi ilgilenmektedir. Bu durum CBS işlerini sekteye uğratmaktadır. 
 
 
 
ÖZEL SEKTÖR GÖRÜŞMELERİ VE TOPLANTI SONUÇLARINDA DİLE GETİRİLEN 
KONULAR 
 
Kamuda çalışan meslektaşlarımız için mesleki eğitimlerin sıklaştırılarak katılım zorunlu hale 
getirilmeli. 
 
Mesleğimizin teknolojik boyut açısından ne derece ilerlediği ve yeni yöntemler kullanılarak 
mesleğin önünün açılması bilincinin kazandırılması gerekir. 
  
Eski devlet kurallarına bağlı kadrolar yok edildi. 
 
Hizmet sektörü kaliteli değilse ülke geri kalmış demektir. 
 
Bizler kamu yararına işler yapıyoruz (KİK mevzuatında da var). 
 
Siyasi yapılanmalar kamuda kaliteyi ve rasyonel kararlar alınmasını bozdu. 
 
4734, iş bitirmede ilk 10 alınıyor. Bu tekelleşmeye yol açıyor. İhale komisyonları huzur hakkı 
almalı. 
 
Kamudaki yapılanma baştan aşağı değişmeli. 
 
Devlet, neye ihtiyacı varsa, ne üretmek istiyorsa buna göre yapılanmalı. 
 
Kurumlar iş planlamalarını ihtiyaçlara göre yapmalıdır. 
 
Devlet, sivil toplum örgütlerinin denetimine olanak vermeli. 
 
Kamudaki hizmet içi eğitimlere biz özel sektör temsilcileri de katılmalı. 
 
2000 li yıllara göre özel sektör etik davranışları çok daha kötü. İmza mühendisliği ortadan 
kaldırılmalı. 
 
Odanın birim fiyatları yüksek. Rekabette sorun oluyor. 
 
Taşeronlar (harita mühendisi olmayan şirket sahipleri) harita mühendisleri ile rekabete girmemeli. 
 
4734 de istediklerine verecek şekilde şartnameyi hazırlıyorlar. 
 
Kurumlarda, daha önce yapılmamış işlerde yaklaşık maliyetlerin hesaplanması çok zor (personel iş 
anlamında birikimi yok), iş yapıldıkça gerçek maliyetler oluşuyor. 



 
Yeni mezunlar insan ilişkileri konusunda zayıf. 
 
Kamuda çalışan ve çalışmayanlar var. Siyaseten çalışan adamlar daha çok ödüllendiriliyor. 
 
Genel müdürlüklerde taşrada çalışmadan gelenler deneyimsiz. Taşrada en az 5 yıl çalışmalı. 
 
Tek bir harita kurumu yerine, verilerin tek merkezde toplandığı bir yapı kurulmalı. 
ÖZEL SEKTÖRÜN KAMUYA BAKIŞINA İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI 
 
 
 

Evet 33%

Hayır 40%

Kısmen 27%

Kurumlarda ihale ve kontrolluk işlemlerini yürüten meslektaşlarımız ile sorun yaşıyormusunuz?

 

Evet 56%

Hayır 19%

Kısmen 25%

Kurumlarda ihale işlemlerini yürüten personelin işlemlerini yürütürken idarenin etkisinde kaldığını düşünüyor musunuz?

 



Yeterli 33%

Yeterli değil 40%

Kısmen Yeterli 27%

Kurumlarda ihale işlemlerini yürüten meslektaşlarımızın sayısını yeterli buluyormusunuz?

 

Yeterli 13%

Yeterli değil 40%

Kısmen Yeterli 47%

Kurumlardaki ihale ve kontrolluk hizmetini yürüten meslektaşlarımızın iş deneyimlerini yeterli buluyor musunuz?

Doğru Hesaplanyor 20%

Doğru Hesaplanmıyor 40%

Kısmen Doğru 40%

Kurumlarca hesaplanan yaklaşık maliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Doğru Kurgulanmış 17%

Doğru Kurgulanmamış 25% Kısmen Doğru 58%

KİK Mevzuatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet 21%

Hayır 21%

Kısmen 57%

Kamuda ihale ve kontrolluk hizmetlerini yürüten meslektaşlarımız etik davranıyor mu?

Evet 20%

Hayır 33%

Kısmen 47%

Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın mesleğimizin daha üst seviyelere ilerleyebilmesine katkı sağladıklarını düşünüyor musunuz? 

 



Evet 7%

Hayır 47%

Kısmen 47%

Kamuda görev yapan meslektaşlarımız mesleki varlığımızı yeteri kadar temsil edebiliyorlar mı?

Evet 13%

Hayır 47%

Kısmen 40%

Kamuda çalışan meslektaşlarımız mesleğimiz ile ilgili kanun, yönetmelik, talimatname v.b. çalışmalar gerçekleşirken özel sektörün görüşlerine başvuruyormu? Gelen önerilere açık mı?

 

Yeterli 7%

Yetersiz 53%

Kısmen Yeterli 40%

Sürekli kendini geliştirme ve gelişme bilinci



Yeterli 13%

Yetersiz 40%

Kısmen Yeterli 47%

Kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın proje raporu hazırlama, sözlü-yazılı iletişim kurma becerilerini nasıl buluyorsunuz?

Yeterli 33%

Yetersiz 47%

Kısmen Yeterli 20%

Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın teknolojiyi takip, bilişim ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerilerini nasıl buluyorsunuz?

 
 
 
 
 
 
 
 
2002 KURULTAYI VE MEVCUT DURUMUN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 
KAMUSAL ALANDA YENİ KURUMSALLAŞMA MODELLERİNİN TARTIŞILMASI VE BU KONUDA DAHA 

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMASI DOĞRULTUSUNDA; TAM ANLAMIYLA GERÇEK BİR ÇALIŞMA 

YÜRÜTÜLEMEDİ 

KAMU ALANINDA MUTLAKA YENİ BİR HARİTA KURUMUNUN KURULMASI VE BU KURUMUN GÖREV YETKİ 

VE TANIMLARININ SEKTÖRDEKİ TIKANMALARI DA AŞACAK BİÇİMDE YAPILMASI (BU KURUMUN; TKGM, 

İB HARİTA DAİRESİ, MİLLİ EMLEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ GİBİ KURUMLARIN HİZMETLERİNİ KAPSAYACAK BİÇİMDE OLMASI) DOĞRULTUSUNDA; 

KISMEN DE OLSA (MESLEĞİN BİR ALANINA (CBS) İLİŞKİN) BİR GENEL MÜDÜRLÜK KURULDU. İDARİ YAPILAR 

2002 YILINA GÖRE BİRÇOK KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA DEĞİŞMESİNE RAĞMEN HARİTA 



MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE YÖNELİK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURULAMAMIŞTIR. HARİTA 

HİZMETLERİNİN KURUMLARA GÖRE TANIMLANMASI 

MESLEKİ FORMASYONLARA GÖRE GÖREV YETKİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ DOĞRULTUSUNDA; 

HARİTA HİZMETLERİ KURUMLARIN YATIRIM PROGRAMLARINA GÖRE PARÇALI ŞEKİLDE DEVAM 

ETTİRİLMEKTEDİR. 

ÜLKEMİZDE İKİNCİ (YENİDEN) KADASTRONUN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASI 

DOĞRULTUSUNDA; BAZI DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. KADASTRAL ALTLIKLARIN 

DOĞRULUĞUNUN ARTTIRILMASI VE MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİNİN ALTLIĞININ OLUŞTURULABİLMESİ AMACI 

İLE KADASTRO KANUNUNUN 22-a MADDESİ VE Ek-1 MADDESİ KAPSAMINDA YENİLEME VE 

SAYISALLAŞTIRMAYA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. TKGM TARAFINDAN 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, 2009-2017 YILLARI ARASINDA YAKLAŞIK 6.5 MİLYON ADET PARSELİN 

YENİLEMESİ İLE 1 MİLYON PARSELİN SAYISALLAŞTIRMASI YAPILMIŞTIR. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE, HEM 

ÖZKAYNAKLAR İLE HEM DE DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI PROJELERİ İLE YENİLEME/SAYISALLAŞTIRMA 

ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLECEĞİ BİLGİSİ ALINMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE, “İKİNCİ (YENİDEN) KADASTRO” 

GÜNDEMİNİN MEVCUT OLMADIĞI ANCAK YENİLEME/SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA 

DÜZELTİLEMEYEN BAZI HUSUSLARIN DA DÜZELTİLEBİLECEĞİ YENİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ÜZERİNDE 

ÇALIŞMALAR YAPILDIĞI BİLİNMEKTEDİR. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN 2015-2030 YILLARI ARASI İÇİN YAYINLANAN “SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA HEDEFLERİ” İÇERİSİNDE “ARAZİ İDARESİ” NİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. BU 

NEDENLE, MEVCUT KADASTRAL SİSTEMİMİZİN ULUSLARARASI ÖRGÜTLERCE KABUL EDİLEN ARAZİ İDARESİ 

TANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERİN AMAÇLANMASI GEREKMEKTEDİR. 

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSTİHDAMI DOĞRULTUSUNDA; ATAMALARDA VE KURUMSAL 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BELİRLİ BİR STANDART, PROSEDÜR, MEVZUAT BULUNMAMAKTADIR. 

BİRÇOK KURUMDA, DAİRE BAŞKANI VE ÜST SEVİYELERDEKİ ATAMALARDA LİYAKAT YERİNE  “SİYASİ 

BAĞLANTILAR” VE REFERANSLAR DİKKATE ALINMAKTADIR. BU DURUM, YA EĞİTİM SEVİYESİ VE MESLEKİ 

TECRÜBESİ/BİLGİ BİRİKİMİ YETERLİ OLMAYAN KİŞİLERİN YA DA KAMU KURUMUNUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ 

OLARAK NE MESLEKİ TECRÜBESİ NE DE EĞİTİMİ OLAN KİŞİLERİN ATANMASI SONUCUNU DOĞURMAKTADIR. 

BAHSE KONU ATAMALAR DA KAMUDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÇALIŞMA HAYATINI OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR. SİYASİ BAĞLANTILAR VE REFERANSLAR İLE “YÜKSELEN” KİŞİLERİN BU BAĞLANTILARINA 

KARŞI OLAN DİYETİ, SİYASETİN KAMU GÖREVİ ÜZERİNDEKİ BASKISINI DA ARTTIRABİLMEKTEDİR.  

KAMU KURUMLARI ARASINDA MEKANSAL VERİLERİN ÜRETİMİ VE PAYLAŞILMASINDA EŞGÜDÜM 

DOĞRULTUSUNDA; DÜZENLEME YAPILDI (B.Ö. HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ) ANCAK, 

İSTENİLEN ANLAMDA GELİŞME KAYDEDİLEMEDİ. CBS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BU KONUDA VERİ PAYLAŞIMI 

AMACI İLE KURUMSAL PROTOKOLLAR YAPARAK VERİ PAYLAŞIMINI WEB SERVİS MİMARİSİ ÜZERİNDEN 

ÇÖZMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR. SON ZAMANDA ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TMMOB ULUSLARARASI CBS 

KONGRESİNDE DE BU KONU YOĞUN BİÇİMDE TARTIŞILMIŞTIR. 

KAMU KURUMLARINDA KURUM İÇİ İLETİŞİM DOĞRULTUSUNDA; OLUMLU YÖNDE GELİŞMELER 

KAYDEDİLMİŞTİR. 

KAMUDA DENETİM DÜZENEĞİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA; GERÇEKLEŞEN BİR DURUM 

OLMAMIŞTIR. 

KAMU ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ VE ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA;  

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİĞİ KISMEN KALDIRILMIŞ OLMASINA 



RAĞMEN ÜCRETLER MÜHENDİSLİK FORMASYONUNA UYGUN DÜZENLENEMEMİŞTİR. KAMU 

ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMALARI SIRASINDA, ÜCRET DENGESİZLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN YAPILAN EK ÖDEMELER 

EMEKLİLİĞE YANSITILAMAMIŞTIR. 

KAMU HİZMETLERİNDE ETİK VE SOSYAL ÇÜRÜMENİN ÖNLENMESİ DOĞRULTUSUNDA; HERHANGİ BİR 

GELİŞME GÖZLENEMEMİŞTİR. 

KAMU SORUNLARINDA BİLİRKİŞİLİK KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA; YASAL VE 

İDARİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR (03.11.2016 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK 

KANUNU). GELİŞMELER VE ETKİLERİ TAKİP EDİLMELİDİR. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumlarıyla iş bağı olan özel sektördeki meslektaşlarımızla  
yapılan görüşmeler ve anket sonuçlarına göre; 2002 yılında yapılan Kurultayda dile getirilen ve 
çözüm yolları için öngörülerde bulunulan konularda bugüne bakıldığında çok fazla bir değişiklik 
olmadığı, bazı alanlarda olumlu gelişmeler kaydedilmesine rağmen istenilen anlamda gelişmenin 
sağlanamadığı görülmektedir. Özellikle kurumlarca üretilen verilerin paylaşımıyla, Harita 
Mühendisliği kapsamında elde edilen ürünlerdeki yetki karmaşasının halen devam etmekte olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Kamu yapılanmasında süreç içerisinde belirli değişikliklere gidilmesine rağmen, meslektaşlarımızın 
görev yaptıkları kurumların birçoğunda, yeterli personel istihdamı, özlük hakları, saygınlık, liyakat 
ve bulundukları birimlerdeki yaptırımları kapsamında istenilen seviyeye gelinmediği görülmektedir. 
 
Mesleğimizdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, Harita Mühendisliği kapsamındaki yazılım ve 
donanımların kurumlarda giderek yaygınlaştığı ve  meslektaşlarımız tarafından yoğun olarak 
kullandığı gözlemlenmiştir.  
 
Değerlendirme sonucunda, özel sektör temsilcileri ile kamu çalışanlarının birbirlerinin 
yapılanmasını yeterli bulmadıkları gözlemlenmiştir. 
 
Çalışma hayatımızı düzenleyen mevzuattaki parçalanmanın artarak devem etmekte olduğu 
görülmüş olup, bu hususun çalışma barışımızı bozduğu gözlemlenmiştir.  
 
1993 tarihli Harita Müellifleri ve Müellif Kuruluşları Yönetmeliği çok önemli bir kazanım ve 
çalışma hayatımızı düzenleyen bir Yönetmelik olup geliştirilerek uygulanması için çalışma 
başlatılmalıdır. 
 
Mesleki iş alanları ve tanımları Avrupa Birliği ve Dünyadaki benzer tanımlara uygun hale 
getirilerek gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve eğitimlerimiz bu kapsamda olmalıdır. 
  
Kamuda yeniden yapılanma ihtiyaçları karşısında yapılacak düzenlemelerde, özellikle meslek 
örgütleri olmak üzere, konunun ilgilisi paydaşların görüşlerinin alınması, çalışmaların şeffaf 
yürütülme sürecinin başarısını arttıracağı düşünülmektedir.  
 
Kamuda mesleki hizmetiçi eğitimin kalitesinin arttırılması önemli olup, üniversitelerden bu alanda 
destek alınmalıdır..  
 
Kamuda liyakata dayalı görevde yükselmenin önü açılmalı, siyasi iktidardan bağımsızlık 
sağlanmalıdır. 


