
HKMO 47. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI RAPORU 

 

HKMO 47. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı; 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde, Samsun’da 

gerçekleştirilmiştir.   

Toplantıya; Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Onur Kurulu üyeleri, Oda Denetleme 

Kurulu üyeleri, Odamız TMMOB temsilcileri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Merkeze Bağlı Bölge 

temsilcileri, Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyon başkanları, Oda Genel Sekreter Yardımcısı, Oda 

Müdürü, Oda Hukuk, Mali İşler ve Teknik İşler birimleri katılmıştır.  

Oda Genel Başkanımız Ali İpek’in açılış konuşmasının ardından Oda Genel Sekreterimiz Murat 

Türüdü tarafından 47. Olağan Genel Kuruldan bugüne kadar (Eylül 2020-Ağustos 2021) 

gerçekleştirilen ve aşağıda başlıklarıyla belirtilen çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmiştir:  

➢ Şubelerimizle ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizle 9 defa ortak Yönetim Kurulu 

toplantısı yapılmıştır. (İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Samsun- Çorum, Kocaeli, 

Adıyaman, Erzurum) 

 

➢ Temsilcilikler ve üyelerimizle 11 farklı yerde bir araya gelinerek toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. (Çorum, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kocaeli, Erzurum, 

Gaziantep, Kars, Tokat, Hatay ve Yalova) 

 

➢ 22 kamu kurum ve kuruluşu ziyaret edilerek meslek gündemimize ilişkin sorunlar, çözüm 

önerileri ve gelişmeler ile meslektaşlarımızın beklentileri ve talepleri doğrultusunda 

kurumsal görüşmeler yapılmıştır.  

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2 defa) 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürü İsmail Tüzgen (2 defa)  

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü  

• Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı 

• TKGM Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı (3 defa) 

• TKGM Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları (2 defa) 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (2 defa) 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü  

• İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)  

• Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı  

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

• Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 

• Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan  

• TBMM’deki meslektaşımız olan milletvekilleri (4 ziyaret) 

• Hatay Büyükşehir Belediyesi  

• Antakya Belediyesi ve Defne Belediyesi 



 

➢ Odamız ve bağlı birimlerince düzenlenecek meslek içi eğitimlere ve etkinliklere yönelik 

genel usul ve esaslar hakkında “Meslek İçi Eğitim ve Etkinliklerin Düzenlenmesi, 

Takvimlendirilmesi, Ücretlendirilmesi ve Duyurulmasına İlişkin Uygulama Esasları” 

hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 

 

➢ Aralık 2020’den beri, toplamda 1350 civarı katılım ile 10 adet ücretsiz çevrim içi eğitim 

düzenlenmiştir. 

• Netcad 8.0’a Geçiş İçin Kullanım Kolaylıkları ve Gelişmiş Fonksiyonlar  

• Arcgis Temel Fonksiyonları ve Haritacılık Uygulamaları Eğitimi 

• Veri Tabanına Giriş ve Veri Tabanı Tasarımı Eğitimi  

• Bentley Inroads V8i Ss2 Eğitimi  

• Netcad 8.0 ile İmar Uygulamaları ve Kamulaştırma Eğitimi (Netmap/Netkamu) 

• Pix4d Yazılımı ile İHA Fotogrametrisi ve Ortofoto, Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 

Eğitimi 

• Global Mapper Yazılımı Eğitimi 

• Uygulamalı Netcad Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitimi 

• İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi 

• Baştan Sona Karayolu Projelendirme Sertifikalı Eğitimi 

 

➢ Odamız ile Esri Türkiye arasında eğitim protokolü imzalanmış, İHA eğitimleri için indirim 

protokolleri imzalanarak üyelerimize avantaj sağlanmıştır. 

 

➢ 7 adet söyleşi, panel gerçekleştirilmiştir.  

• “Güncellenen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” Semineri 

• “Deprem İzleme Çalışmaları ve Afet Farkındalığı” Söyleşisi 
• “Siyasilerin Gözünden İstanbul Sözleşmesi” Paneli 

• Prof. Dr. İlber Ortaylı ile “Türk Haritacılık Tarihi ve Piri Reis Söyleşisi” 

• Sunay Akın ile “Haritacılık Üzerine Kısa Söyleşi”  

• “Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Haritacılık ve HKMO”  

• “Uydu Tabanlı Konum Belirlemede Yeni Nesil Yaklaşımlar” Söyleşisi 
 

➢ Odamızca toplamda 29 dava açılmış, özellikle son dönemde Orman Genel Müdürlüğünce 

ilan edilen ve meslektaşlarımızın katılımının engellendiği ihalelerin iptali istemiyle açılan 

19 dava neticesinde bugün itibariyle 6 davada iptal kararı gelmiş, 4 davada ise yürütmenin 

durdurulması kararı verilmiştir.  

 

Ayrıca harita/harita ve kadastro/jeodezi ve fotogrametri/geomatik mühendisi olmadığı 

halde meslek alanımızda iş yapmaya çalışan 11 şahıs/büro (lisans diploması mevcut 



olmayan kişiler ve yetkili olmayan kurumsal yapılar) hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuş/ihtarname çekilmiştir. 

 

➢ Yine mesleki haklarımızın yok sayıldığı bazı ihalelerin iptali için İstanbul Büyükşehir, Ağrı 

ve Batman belediyeleri başta olmak üzere belediyelere davalar açılarak ihalelerin iptalleri 

sağlanmıştır. 

 

➢ Orman Mühendisleri Odasının meslek alanlarımıza saldırı niteliğinde haritacılık 

konularında yayımlamış olduğu birim fiyatların iptali için açtığımız davada ve OGM Özel 

Ağaçlandırma Tamimi’nin bazı maddelerinin iptali istemli davada ise Danıştay, Odamızı 

haklı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 

 

➢ LİHKAB Kanun Taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz TBMM’de Bayındırlık, İmar ve 

Turizm Komisyonunda dile getirilmiş, parti grup başkan vekilleri ve meslektaşımız 

milletvekilleri ile taslak özelinde çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiştir. Kanun’un Resmî 

Gazete’de yayımlanması sonrası hazırlanan Yönetmelik Taslağına ilişkin Şube ve 

Temsilciliklerimizden topladığımız görüşler derlenerek TKGM’ye iletilmiştir. Ayrıca 

TKGM Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Kadastro Daire Başkanı ile bu konu 

özelinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ Mesleğimizin yargıdaki bilirkişilik alanlarının korunması amacıyla meslek alanlarımızda 

hukuksuzca ve liyakati olmaksızın bilirkişilik yapanlar tespit edilip resmi yazı ile T.C. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığına iletilmiştir. 

Ayrıca Daire Başkanı ziyaret edilerek konu sözlü olarak da ifade edilmiştir. 

 

➢ Odamızın 45. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği Odamızca yürütülen 

belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvence sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi ve 

meslek içi eğitimler sonrası verilen belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardında akredite edilmiş ulusal ve uluslararası 

geçerliliğe sahip belge olabilmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Mesleki Belgelendirme Kuruluşunun (HKMO MBK) kurulması konusunda yürütülen 

hazırlık çalışmaları kapsamında T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu ve 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ziyaret edilmiş, 

sürecin takipçisi olma adına sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur. 

 

➢ Harita/geomatik mühendisliği lisans eğitiminde yaşanan sorunların çözümü ve ülkemiz, 

mesleğimiz, meslektaşlarımız ve meslektaş adayı öğrencilerimiz için aklın ve bilimin 

ışığında doğru bir yol haritası çizilmesi için yaptığımız çalışmalara devam edilerek 

Yükseköğretim Kuruluna ziyaretler gerçekleştirilmiş ve konu ile ilgili detaylı bir şekilde 

hazırladığımız rapor kendilerine sunulmuştur.  

Ayrıca gerçekleştirilen ziyarette hazırlıkları devam eden HKMO Burs Yönergesi 

kapsamında YÖK ile ortak yürütülecek bir burs projesi ile üstün başarılı öğrencilerin 

harita/geomatik mühendisliğini tercih etmesi durumunda Odamızca burs verilmesi ve 



bunun tercih kılavuzunda önden yayımlanması için birlikte çalışma yapılması önerilmiş ve 

bu öneri üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Eylül ayı içerisinde YÖK ile bu konuda tüm 

meslek paydaşları ve üniversite bölüm başkanları da davet edilerek kapsamlı bir toplantı 

daha gerçekleştirilecektir.  

 

➢ Kamu yararı ve üyelerimizin menfaati için devlet kurumlarında harita/geomatik 

mühendisliği kontenjanlarının artırılması için Odamızca çağrılar ve görüşmeler yapılmış, 

imza kampanyası düzenlenmiştir.  

 

➢ TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda depremlere 

karşı alınacak önlemlere ilişkin Odamızın görüş ve önerileri sunulmuştur. 

 

➢  Geomatik mühendisliği adından kaynaklı alımlarda ve kadro ilanlarında yaşanan 

sıkıntıların çözümü için kurumlara yazılar yazılarak üyelerimizin mağduriyetleri 

giderilmiştir. KTÜ, Bayburt, Dokuz Eylül üniversiteleri başta olmak üzere üniversitelerce 

mesleğimizin yok sayıldığı çok sayıda öğretim görevlisi ilanlarına müdahale edilmiş ve 

ilanların iptal edilmesi sağlanmıştır. 

 

➢ Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Coğrafyacı Seviye-6 Ulusal 

Yeterliliğine ilişkin Odamız görüşleri; kuruma sözlü ve yazılı iletilerek meslek alanlarımıza 

yönelik yapılan müdahalenin önüne geçilmiş, harita mühendisliği yetkisinde olan birçok 

konunun söz konusu dokümandan çıkartılması sağlanmıştır. 

 

➢ Üyelerimizin gerek uçuş izin süreçlerinde gerekse İHA ve GNSS kullanımlarında sinyal 

bozuculardan kaynaklı yaşadıkları sorunların çözümü için Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ Mesleki uzmanlık alanlarımızın toplum yararına kullanılması konusunda kamuya karşı 

sorumluluğumuz gereği ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen orman yangınlarının, sel 

felaketlerinin ve diğer doğal afetlerin etkilediği alanların uzaktan algılama teknikleri ile 

tespit edilmesi; sonuçlarının mülkiyet, maden ruhsat alanları, meşcere tipleri başta olmak 

üzere birçok açıdan mekânsal analizlerle irdelenmesi; tüm bu analiz sonuçlarının web 

tabanlı bir coğrafi portalda yayımlanarak üyelerimizin ve kamunun en doğru şekilde 

bilgilendirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. 

 

➢ Sorumlu Emlak Danışmanlığı Belgesinin meslektaşlarımızca alınabilmesi, zorunlu eğitim 

ve staj süreçlerinden muaf tutulması için Ticaret Bakanlığı ve YÖK nezdinde yazılı ve sözlü 

girişimlerde bulunulmuştur. 

 

➢ Tüm Türkiye’de fenni mesullük konularında harita ve kadastro mühendislerinin mevzuat 

tanımlı yetki ve sorumluluklarının hayata geçirilmesi için talebimiz doğrultusunda Çevre 



ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilmek 

üzere bir talimat yayımlanmıştır. Ayrıca mevzuatın iyileştirilmesi, Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliği eklerinin güncellenmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme ve 

çalışmalarımız da devam etmektedir. 

 

➢ Yapı aplikasyon projesi ve uygulamasının müellifliği ile fenni mesuliyetinin üstlenilmesi 

konularında ulusal standartları oluşturmak üzere çalışmalara hız verilmiştir ve “Yapı 

Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması, Proje ve Uygulamanın Fenni Mesuliyeti 

Çalıştayı”, 17-18-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.   

 

➢ Odamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacıyla Personel Yönergesi, Satın Alma 

Yönergesi ve Burs Yönergesi’nin hazırlanmıştır. Odamız kurul ve komisyonlarından 

gelecek görüşlerle birlikte nihai halleri verilecek ve önümüzdeki günlerde yönergeler 

yürürlüğe konulacaktır. 

 

➢ 47. Dönem Danışma Kurulu Toplantıları, Saymanlar Toplantısı, Sürekli Teknik Bilimsel 

Komisyon Başkanları Toplantıları yapılmıştır. 

 

➢ Odamız Şube başkanları ve bölge temsilcileri ile güncel mesleki gündemler üzerine çevrim 

içi toplantılar yapılmıştır. 

 

➢ Tüm Türkiye’deki temsilci, temsilci yardımcısı ve mesleki faaliyet denetim görevlilerimize 

yönelik Eğitim Toplantısı düzenlenmiştir.  

 

➢ Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı yapılmıştır. 

 

➢ Oda birimlerimizde çalışan personellerimizle video konferans yöntemi ile bir araya 

gelinerek Personel Toplantıları düzenlenmiş, bir Genelge yayımlanarak fazla mesai 

ücretleri ile ilgili yaşanan sorunlar çözülmüştür. 

 

➢ Salgın kapsamında tüm personelimizin sağlıklarını güvence altına almak amacıyla yaygın 

birçok özel hastanede geçerli olmak üzere çalışanlarımıza tamamlayıcı sağlık sigortası 

yapılmıştır. 

 

➢ Avrupa Haritacılar Konseyi-CLGE’nin Atina’da gerçekleştirilen Genel Kuruluna video 

konferans ile katılım sağlanmıştır.  

 

➢ 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Hollanda ev sahipliğinde ve çevrim içi olarak 

düzenlenen 2021 FIG e-Çalışma Haftası etkinliğine Odamız adına Genel Başkan, HKMO 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve bir Komisyon üyesi ile katılım sağlanarak 

Odamız temsil edilmiştir.  

 



➢ Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) Olağan 

Genel Kurul Toplantısında Odamız temsil edilerek katılım sağlanmıştır. 

 

➢ 21 Mart Dünya Haritacılar Günü; salgın koşulları nedeniyle fiziki olarak kutlanamamış 

ancak düzenlenen çevrim içi etkinliklerle bir araya gelinmiş, Global Kutlama Etkinliğine 

video konferans ile katılım sağlanmıştır. 

 

➢ Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları Çalıştayı 

gerçekleştirilmiş, Sonuç Raporu yayımlanmıştır. 

 

➢ 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 4000 

kişinin (3200 kişi Türkiye’den) katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilmiş ve başarıyla 

tamamlanmıştır. Etkinlik süresince; 7 panel, 10 sözlü ve 7 kısa sunulu video teknik oturumu 

düzenlenmiş, 268 yazarın katkı verdiği 96 bildiri programa alınmış; bildirilerin 44’ü sözlü, 

51’i kısa sunulu video formatında teknik oturumda katılımcılarla paylaşılmıştır. Mekânsal 

Bilgi Teknolojileri Dijital Fuarı’na ise 2 kamu kurumu, 10 üniversite ve 13 özel firma 

katılım sağlamıştır.  

 

➢ Odamızca Piri Reis ve döneminin büyük haritacılarının anısına ithaf edilerek hazırlanan 

“Piri Reis, Avrupa 2020 Yılın Haritacısı” belgesel filmi hem Odamız Youtube kanalı 

üzerinden yayımlanmış hem de Avrupa Haritacılar Konseyi-CLGE ile de paylaşılmıştır. 

Ayrıca kısa filmimiz, TRT’de haber olarak da yer almıştır. 

 

➢ Aralık ayında kaybettiğimiz meslek duayenimiz Prof. Dr. Ahmet Aksoy anısına hazırlanan 

kısa belgesel filmin ilk gösterimi, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda 

yapılmıştır. 

 

➢ Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi ile Harita Bülteni’nin yeni sayıları ve Haritacılıkta 

Taşınmaz Hukuku kitabının güncellenmiş 11. baskısı yayımlanmıştır. 

 

➢ 2021 Yılı 1.Yarıyıl ve 2. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ve Yöresel 

Katsayılar güncellenerek yayımlanmıştır.   

 

➢ Dünya ve ülke gündemine ilişkin 38 basın açıklaması ve bildiri metni yayımlanmıştır. 

 

➢ Salgın nedeniyle üyelerimizin de zor günler geçirdiği gözlemlenerek bu yıl büro tescil 

ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamış, pandemi şartlarında yaşanan sorunların çözümü 

için yazılı ve sözlü birçok temasta bulunulmuş, Odamıza tescilli büroların tam kapanmada 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulması sağlanmıştır. 

 



➢ Odamıza kazandırılan yeni hizmet mekânı kullanıma hazır hale getirilerek Genel 

Merkezimiz taşınmış; ayrıca Konya Şubemize de yeni hizmet mekânı alımı 

gerçekleştirilmiştir. Çorum ve Kahramanmaraş’ta temsilcilik hizmet mekânları açılmıştır.  

 

➢ Üyelerimize her yıl düzenlenen ferdi kaza poliçeleri, teminat miktarı artırılarak 

yenilenmiştir. 

 

➢ Üyelerimizin sağlığını korumaya destek olmak için Anadolu Sigorta ve Intergen Genetik 

ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma & Uygulama Merkezi ile anlaşmalar yapılmıştır. 

 

➢ Odamıza sabit GNSS istasyonu ve kalibrasyon merkezi kurulması süreci, ihale süreci gibi 

kurgulanarak bir teknik şartname hazırlanmış ve bu şartnamede yer alan kriterleri sağlaması 

muhtemel firmalara davet gönderilmiştir. Bu firmalar tarafından Odamız Genel Merkez 

hizmet mekânın bulunduğu binanın çatısına geçici sabit GNNS istasyonunun kurulması ile 

firmaların alıcıları test edilmiştir. Toplanan verilerin irdelenmesi ile sinyal kalitesi, civarda 

sinyal bozucu bir unsur olup olmadığı ve anten performanslarını değerlendirerek sonuçlara 

göre en uygun alıcının belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

➢ Tüm kurumsal işleyişimizin parçası olan idari, mali sicillerin tutulması, mesleki faaliyet 

denetimlerinin takibi, eğitim, tip sözleşme, arşiv, demirbaş, etkinlikler vb. iş ve işlemlerin 

dijital ortamda takibini sağlayan Oda Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının çağın güncel 

gereksinimlerine göre baştan oluşturulması çalışmaları başlatılmış ve önemli ölçüde yol kat 

edilmiştir, çalışmalar sona gelmek üzeredir. Oda Yönetim Bilgi Sisteminin 

tamamlanmasına müteakip tüm bu hizmetlerin mobil cihazlar üzerinden de üyelerimize 

verilebilmesi için mobil uygulama geliştirme süreçleri için de çalışmalara başlanmıştır, Oda 

Bilgi Sisteminin tamamlanmasından sonra HKMO Mobil Uygulaması da tamamlanmış 

olacaktır. 

 

➢ Yeni Oda Bilgi Sistemimizin hayata geçirilmesi ile birlikte dijital ortamda uzaktan mesleki 

faaliyet denetim sistemi de uygulanmaya başlayacaktır. 

 

➢ Yöresel katsayıların güncellenen büyükşehir sınırları kapsamında il-ilçe düzeyinde ve 

belirlenen yerlerde köy-mahalle düzeyinde belirlenmesi çalışmaları tamamlanmış olup 

geliştirilen Oda Yönetim Bilgi Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte işin yapıldığı coğrafi 

konuma ait yöresel katsayılar kullanıcının seçimine bırakılmaksızın birim fiyatlara 

otomatik olarak yansıtılacaktır. 

 

➢ Mesleğimizin tanıtılması ve üniversite tercih süreçlerinde gençlere yol göstermesi için bir 

film projesi yürütülmüştür ve film tamamlanmak üzeredir. 

 

➢ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanması ve Odamızın işleyişinin Kanun’a 

uygun hale getirilmesi için uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Odamızın veri 

envanteri, VERBİS’e kayıt işlemi, veri sorumlusu atama, atılması gereken adımlar ve 



Kanun kapsamında alınması gereken önlemler belirlenerek eylem planı hazırlanmıştır. 

Önümüzdeki günlerde tüm şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimiz de dahil edilerek eylem 

planı yürürlüğe konacaktır. 

 

Oda Genel Saymanımız Yeliz Karaarslan ise mali durumla ilgili bir bilgilendirme yapmıştır:  

➢ 2020 ve 2021 yılı tahmini denk bütçe hakkında bilgi verilmiştir.  

➢ Şubelerin 2020 ve 2021 yılı mesleki faaliyet denetimi oranları tablolar şeklinde 

sunulmuştur.  

➢ Merkeze Bağlı Temsilciliklerin 2020 yılı mesleki faaliyet denetimi oranları tablo şeklinde 

sunulmuştur.  

➢ Şubelerin ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin 2020 ve 2021 yılı harcama oranları 

gösterilmiştir.  

➢ Mali durum ve mesleki faaliyet denetimine ilişkin yapılması gereken iyileştirmeler ele 

alınmıştır. 

Oda Yönetim Kurulunun çalışmaları ve mali durum aktarıldıktan sonra tüm katılımcılar söz alarak 

görev aldıkları kurullar ve şubeler perspektifinden değerlendirme, görüş, önerilerini dile 

getirmişlerdir. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek tarafından tüm soru, öneri ve görüşlere dair Yönetim Kurulu 

adına açıklamaları gerçekleştirmiş, öneriler not edilerek gerekli adımların atılacağı dile 

getirilmiştir.  

 

HKMO 47. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısına katılım sağlayan kurul üyelerinin görüş, öneri, 

istek ve değerlendirmeleri ile birlikte toplantı sonucunda:  

➢ Son dönemlerde yaşanan afetlerle ilgili Odamızca yürütülen dayanışma çalışmalarının 

devam ettirilerek daha da yaygınlaştırılması, 

➢ Afet bölgelerinin imara açılmaması için Odamızca kurulacak CBS tabanlı bir sistemle 

takibinin yapılması, 

➢ Ülke ve meslek sorunlarının birbirinden ayrılamayacağından mütevellit sorunların bugüne 

kadar olduğu gibi bütüncül olarak ve daha yüksek sesle ele alınması, 

➢ Meslek alanlarımızın daha iyi korunması ve gelecekte büyümesi muhtemel olan bazı 

sorunların önüne geçilmesi için mevcut TMMOB yasası ve diğer mesleki mevzuatımız 

gözetilerek bir meslek yasası taslağının hazırlanması, meslek örgütümüzde bunun 

tartışılması, tüm taraflarla birlikte geliştirilmesi, 

➢ Kamu kurumlarında harita/geomatik mühendisliği istihdamının artırılması için Odamızca 

yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve daha fazla görüşme ve girişimde bulunulması,    

➢ Mesleki faaliyet denetimlerine daha fazla önem verilmesi,  

➢ Pandemi şartlarının devam etmesi dolayısıyla çevrim içi sürdürülen etkinlik ve eğitimlerin 

devam ettirilerek daha da artırılması,  

➢ Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin düzenlenmesi,  



➢ Üyelerle olan iletişimin arttırılması için şube ve merkeze bağlı temsilcilikler nezdinde daha 

fazla çalışmalar yapılması,  

➢ Odamızın yaygın kullanılan mesleki yazılımlara dair yaşanan sorunlara çözüm üretmesi, 

alternatif yazılımlara üyelerin en uygun şartlarda erişmelerinin sağlanması, 

➢ Yapı aplikasyon projesi yapımı, uygulama ve fenni mesuliyet konularında yaşanan 

sorunların çözümü, mevzuattaki açıkların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması 

için Odamızca yürütülen çalışmalara hız verilmesi 

 

konularında Oda Genel Merkezi tarafından çalışmalar yapılmak üzere tavsiye kararları alınmıştır. 

 

 Murat TÜRÜDÜ 

 

Yönetim Kurulu a.  

  Genel Sekreter  


