
ni bölümler açılmış ve 4 yıllı lisans öğrenimini tamamlayan meslektaşlarımıza halen ifade edilen "Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisi" unvanı ile diploma verilmeye devam edilmektedir.

Diğer yandan yukarıda sözü edilen 6235 Sayılı TMMOB Kanununun 2. maddesi uyarınca, "bütün Mühendis
ve Mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir Oda kurulmasına karar vermek" birliğin kuruluş
amaçları ve görevi arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda 1954 yılında TMMOB'ye bagiı olarak Kurulan Odamız Ana Yönetmeligi'nin 4. maddesinde de
Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ve Yüksek Mühendislerinin Odamız
meslek disiplini altında üye olarak faaliyette bulunacakları belirtilmiştir.

Sonuç olarak, mesleğimizle ilgili farklı dönemlerde üniversitelerimizce aynı eğitim programı çerçevesinde ay-
nı nitelikte ve yetki -sorumluluk içerisinde olmakla birlikte farklı unvanlar verilmiştir. Ancak 1982 yılı itibarıy-
la üniversitelerimizde mezun olan Harita Mühendislerinin unvanı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak
geçmektedir.

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne bap Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kuruluş yasalarıyla ken-
dilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun
biçimde yürütme zorunlulukları vardır ve bu anlamda sorumludurlar.

Bu nedenle "Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi"
unvanlarının aynı meslek disiplini anlamında ele alınıp, sehven yapıldığı düşünülen bu hatanın giderilerek,
Odamıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, hatalı olan işlem hakkında yasal girişimde bulunacak olup,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

DAĞITIM :
Gereöi: - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü,

-TEDAŞ Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

Bilgi: - Üyemiz Sayın Ali Mehmetçik OĞUZ
- HKMO İstanbul Şube Başkanlığına





Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135.maddesinde; "Belli bir mesleğe sahip olanların müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş-
mesini 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 üyeleri tarafından yasayla gös-
terilen 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 kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yön-
temlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşamasında iz-
lenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği ve ülkemiz yararı açısından gerçekleştirilmesi zorunlu bir
kamu görevi olarak görmektedir.
Kurumunuz tarafından "Kahramanmaraş Merkez İlçe Ilıca-Ağabeyli ENH+Bulanık KÖK-Bulanık ENH'nin Kamulaş-
tırmaya esas harita yapımı, Plan Tadilatı ve Tescil Evraklarının Hazırlanması İşi Hizmet Alımı"nın ihale edileceği
(ihale kayıt no: 2004/123127) duyurulmuştur. İhale ilanınız incelendiğinde;
Anılan hizmetlerin neredeyse tamamının Kamulaştırma Haritaları Yapımı ve bağlı hizmetleri olduğu, buna bağlı ola-
rak ilanınızın 4.4. maddesinde de "Bu ihalede benzer iş olarak, Harita yapım işleri.." ifadesinin geçtiği görülmüş-
tür. Buna rağmen;

a. İhale ilanının 4.3.2.a maddesindeki organizasyon yapısında anahtar teknik personel için Serbest Harita ve
Kadastro Mühendisi kavramına yer verilmediği,

b. İhale ilanının 4.3.2.b maddesi gereğince "teknik personel taahhütnamesi' anlamında "1 adet Harita ve Ka-
dastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi' koşulu getirilmekle birlikte bu kişiler için "tecrübe aranmaz"
hükmüne yer verilmesi ve ayrıca ihale ilanında Odamıza kayıtlı bulunmaları zorunluluğunun duyurulmadığı,

belirlenmiştir.
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 Ka-
nunu vb.) ve ilgili yönetmeliklerde (Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, Harita Mühendislik Hizmet-
lerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik,Tescile Konu Olan
Harita ve Planlar Yönetmeliği vb.) Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerine ilişkin Harita ve Kadastro Mü-
hendislerinin Yetki ve Sorumlulukları- Müelliflik- açıkça belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) ilgili maddelerinde; ihale konusu işe göre Ortak Gi-
rişim ve Alt Yüklenici biçimlerinde iş birlikteliklerinin önü açılmıştır. İhale ilanında ifade edilen Kamulaştırma-
ya Esas Harita yapımı hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri alanına girdiği tartışmasızdır.
Ancak ihale ilanında bu hizmetlerin yer almasına rağmen ihaleye katılacak isteklilerden bu işleri yapabilme yetki ve



müel lif ligine sahip olmalarının istenmemesi anlaşılır ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. İhaleye konu hizme-
tin neredeyse tamamı Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri olmasına rağmen sadece Elektrik, Elektrik-
Elektronik Mühendislerine ilişkin belge, yetki ve sorumluluk aranması, yasal mevzuata da uymamaktadır.

Diğer yandan, ihale konusu hizmetlerin birer mühendislik hizmeti olduğu ve uzmanlık gerektirdiği açıktır. Bu ne-
denle ihale yönteminin açık ihale usulü değil, belirli istekliler arasındaki ihale yöntemi ile yapılması ve ön yeterlili-
ğin uygulanması ile benzer iş kapsamında, ihale konusu işin tanımına uygun olarak Kamulaştırma Haritaları Ya-
pımı ile İmar Uygulaması Hizmetlerinin de kabul edilebilmesi koşulları yerine getirilmelidir.

Ayrıca 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunun 33.maddesi; "...Türki-
ye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilme-
leri 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 1. fıkrasında "İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulundu-
ğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler," istenilmekte; 11. Maddesinin (a) bendin-
de de "Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar..."m hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmektedir.

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin İstenilecek Belgeler başlıklı 38. maddesinin (a) bendinin 2. Fık-
rasında ;"lsteklinin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge"nin iste-
nilmesinin zorunlu olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer
yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili
meslek odasına üye meslek adamıdır. Mühendislik-Mimarlık hizmetlerini yapmaya yetkili isteklinin mesleki faali-
yetlerini sürdürdüğü ve yasaklı olmadığına ilişkin durumunu belirten belgelerin düzenlenmesi, yukarıda özetle be-
lirtilen yasalar gereği ilgili meslek odasınca yürütülmektedir.

Bu nedenle Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak is-
teklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na kayıtlı oldukla-
rı, mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri ve yasaklı olmadıklarını belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kuruluş yasalarıyla kendileri-
ne verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde
yürütme zorunlulukları vardır.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çer-
çevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve süre-
cin izlenmesini kamu görevi olarak saymaktadır. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bil-
gilendirmek, gerektiğinde yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerle; Kurumunuzca söz konusu hata ve eksikliklerin, yasal mevzuat çerçevesinde giderilerek ihale-
nizin yenilenmesi ve tarafımıza bilgi verilmesi konusunda,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.
Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

DAĞITIM :
Gereği: Bilgi:
- Elektrik Dağıtım Müessese - TEDAŞ Genel Müdürlüğü /ANKARA

Müdürlüğü/Kahramanmaraş - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/ANKARA
- Kamu İhale Kurumu





Başta 38. Dönemden devam eden çalışmalar olmak üzere, Odamız 39. Olağan Genel Kurulunda yönetim ku-
ruluna verilen görevler, üyelerimizce dile getirilen görüş ve öneriler; üye, temsilcilik ve şube sistematiği içe-
risinde süzülerek gelen görüşler ışığında hazırlanan Odamız 39. Dönem Çalışma Programımız ile 39. Olağan
Genel Kurul Sonuç Bildirgesi, 08.07.2004 tarih ve 1/K-2233 - 24.08.2004 tarih ve 1/K-2424 sayılı yazılarımız
ile Başkanlığınıza iletilmiştir.

Odamız 39. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulumuza verilen görev doğrultusunda, söz konusu çalışma
programımızın 6.2 maddesinde yer verilen Toprak Reformu Kongresi için, 19-20 Haziran 2004 tarihinde ya-
pılan Odamız Danışma Kurulundayapılan degerlendirmelersonucunda, bu kongrenin 2005 yılı sonlarında Di-
yarbakır Şubemiz etkinlik alanında ve GAP Bölgesi içerisinde yapılmasının anlamlı olacağı belirtilmiştir.

Odamızın konuya yönelik çalışmaları; 3-4 Mayıs 1978 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ve Birinci Oturu-
munun TMMOB'nin efsane başkanı sıfatıyla anılan Sn. Teoman ÖZTÜRK tarafından yönetildiği Toprak Refor-
mu Kongresi (1978) ile başlamış, çeşitli panel ve sempozyumlarla devam etmiştir.

2005 yılı sonlarında yapılması düşünülen kongre, odamızca gerçekleştirilen Toprak Reformu Kongresi
(1978)'in devamı olması yönüyle de ayrıca önemsenmektedir.

Gerek günümüzde ABD, AB, DTÖ eksenli politikaların sonucunda yaşanmakta olan yeni süreç, ve gerekse ül-
kemizde hala süregelen feodal ilişkiler ile toprak ağalarının ekonomik ve siyasi etkinliğinin devam etmesi, sö-
zü edilen kongrenin yalnızca odamız kapsamında değil, TMMOB'nin tüm disiplinlerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle Toprak Reformu Kongresi (2005)'nin Odamız sekreteryalıgında TMMOB adına düzenlenmesi ko-
nusunda gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Cengiz DAĞDELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter



Odamız çalışanlarının, daha bilgili, doğru ve verimli çalışabilmeleri için hizmet içi eğitim edinmeleri gerektiği, de-
ğişik ortamlarda başta çalışanlarımız olmak üzere, üyelerimiz ve yöneticilerimiz tarafından dile getirilmektedir.
Yönetim Kurulumuzun, 05/10/2004 tarih ve 21/266 sayılı kararı ile 39. Oda Çalışma Programımızda da yer alan ve Ocak
2005 tarihinde uygulamaya geçirilecek olan HKMOBİS projesi eğitimini de kapsayacak şekilde, 29-30-31 Ekim 2004 ta-
rihlerinde Ankara'da Şube Eğitim Sekreterlerinin de katılımıyla "HKM0 Çalışanları Hizmet İçi Eğitimi"gerçekleştirilıne-
sine karar verilmiştir.

Eğitimlerin ekteki program dahilinde işlenmesi tasarlanmış olup, eğitimler öncesinde; Şubelerimizin, bu programda be-
lirtilen konular dışında eğitimlerde yer verilmesinde yarar gördükleri konu ve bilgi önerilerini, 19 Ekim 2004 tarihine ka-
dar yazılı olarak bildirmeleri beklenmektedir.

Söz konusu eğitim programına yönelik olarak ilgili personele gerekli görevlendirme ve bilgilendirmelerin yapılarak, Şu-
beniz adına Eğitim Sekreterinin ve bütün çalışanlarımızın yazımızda belirtilen hazırlıkları yaparak eğitime katılımlarının
sağlanması konusunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla.

Cengiz DAĞDELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter

EKLER :
Ek-1 Eğitim program taslağı (1 sf)
Ek-2 Özgeçmiş şablonu (1 sf)
Ek-3 Yazılım, donanım liste şablonu (3 sf)
NOTLAR
I. Eğitimlere Merkez ve Şube çalışanlarımızın tamamının hazırlanarak katılmaları zorunlu olup, istisnai mazeret

olarak sadece, kendilerinin veya 1. derece akrabalarının vefatı veya yatarak tedavi görmeleri geçerli sayılabilir.
II. Taslak programda belirtilenler dışında eğitimlerde yer verilmesi gereken konu ve bilgi önerileri varsa yazıyla 19

Ekim 2004 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.
III. Bütün çalışanlarımızın, Ek-1'deki biçimde ve MS Word formatında (bir adet digital fotoğraf eklenmiş) ayrıntılı

kişisel özgeçmişlerini 19 Ekim 2004 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
IV. Bütün çalışanlarımızın, HKMO büro işlerinde ve işleyişinde yaşanan eksikliklere ve aksaklıklara ilişkin varsa ki-

şisel tespitlerini, görüş ve önerilerini 19 Ekim 2004 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
V. İşyerlerinde var olan donanım ve yazılımların Eğitim Sekreterleri tarafından Ek-2'deki listelere işlenmesi ve 19

Ekim 2004 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.
VI. Bütün çalışanlarımızın TMMOB ve HKMO tüzesini, birimlerimizde bulunan kırmızı kitapçık ile TMMOB ve

HKMO web sayfalarından incelemeleri gerekmektedir.
VII. Bütün çalışanlarımızın TMMOB ve HKMO Tarihçesinin TMMOB ve HKMO web sayfalarından incelemeleri ge-

rekmektedir.
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI
29-30-31 Ekim 2004, Elmadağ - Ankara

Odamız çalışanlarının, daha bilgili, doğru ve verim-
li çalışabilmeleri için hizmet içi eğitim edinmeleri ama-
cı ile Yönetim Kurulumuzun, 05/10/2004 tarih ve
2 I/266 sayılı kararı ile 39. Dönem Oda Çalışma Prog-
ramımızda da /er alan ve Ocak 2005 tarihinde uygu-
lamaya geçirilecek olan HKMOBİS projesi eğitimini
de kapsayacak şekilde, 29-30-3 I Ekim 2004 tarihle-
rinde Ankara'da birim yönetimlerimizin Eğitim So-
rumlularının da katılımıyla "HKMO Çalışanları Hiz-

met İçi Eğitimi "gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitim Odamızın 50 yıllık geçmişinde uygu-

lanan ilk Hizmet İçi Eğitim olduğu için de ayrıca
önemlidir. Büro çalışanlarımız hepimiz için tarihi ve
önemli bir günde biraraya gelmişler ve sonuçta 10
farklı şube çalışanımız, Denizli il temsilciliğimiz, Ada-
na, Konya ve Trabzon Şubelerimiz dışındaki tüm Şu-
belerimizden eğitim işlerinden sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Genel Merkez çalışanları ve Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu üyeleri arasında sıcak, duygulu
ve anlamlı paylaşımlar 3 gün boyunca güzel bir Anka-
ra sonbaharı haftasonunda yaşanmıştır. Bu tip hizmet
içi eğitimlerin çok gerekli ve yararlı olduğu, bunun be-
lirli periyotlarla tekrarlanmasının faydalı olacağı, hatta
Şube Yönetimlerine seçilen meslektaşlarımızın da hiz-
met içi eğitimlerden geçirilerek görev süreleri boyun-
ca örgüte daha faydalı olabilecekleri ifade edildi.

EĞİTİMDEN ELDE EDİLEN KAZANIMLARIMIZ

Eğitimin en son oturumunda; bütün katılımcılar,
sıra ile söz alarak görüşlerini bildirmişlerdir. Bu bildi-
rimlerde tüm katılımcılar açısından ortak la sılan ve
öne çıkan başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

- Bütün büro çalışanlarının bir araya geldiği ilk et-
kinlik olması nedeniyle, Odamızın kuruluşunun 50. yı-
lına yaraşır bir ortam sağlanmıştır.

- Uygulamaya geçirilecek olan HKMOBİS projesi-
nin öneminin kavranması nedeniyle etkinlikten hedef-
lenen amaca ulaşılmıştır.

- Pek çok birimde tek başına çalışan büro çalışan-
larımız, yalnızlık hissinden kurtulmuş ve bütünün bir
parçası olduklarını yaşayarak duyumsamışlardır.

- Bütün oturumlarda çalışanlar görüş ve önerileri-
ni serbestçe dile getirmişler ve böylece bireysel geli-
şime katkı sağlandı.

- Bütün çalışanların kendileri için daha yaratıcı ve
katılımcı bir düşünce sistematiği geliştirmeleri gerek-
tiği paylaşıldı.

- Çalışanların bir arada bulunmalarının iletişim an-
lamında telefon, internet vb. araçlardan çok daha sı-
cak ve etkili bir ortam paylaşıldı.

- Oda tarihimizde süregelen atılımların 39. Çalış-
ma döneminde büro hizmetlerinde de yoğunlaşacağı
kaydedildi.

- Toplantıların son derece düzenli gerçekleştiği ve
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konukların toplantı giriş çıkış saatlaeri vb. ayrıntılara
uyulmasından dolayı memnuniyet doğdu.

- Eğitim, katılımcılar açısından son derece verimli
geçti ve motivasyon kaynağı oldu.

- 39. Dönem Yönetim Kurulumuza bu etkinliği
gerçekleştirdiği için teşekkürler edildi.

- Bilgi Sistemlerinin içeriği ve örgütsel açıdan öne-
mi tüm çalışanlarca algılandı.

- HKMOBİS için değerlendirilen yarım günlük bi-
rinci aşama eğitimi sonrasında; aşağıdaki konularda
görüşbirliğine varıldı.

- Eğitim kapsamı dışında sunulan ve isteyenlerin
katıldığı 3 saatlik "Adan Zye Toplum Afet Bilinci" eği-
timi, son derece yararlı oldu.

Kurgulanan sistem ile;

• Odamız bürolarında yürütülen iş ve işlemlerin
büyük bölümünün bilgisayar ortamında gerçekleştiril-
mesi sağlanacaktır.

• İnternet üzerinden erişim sağlanması nedeniyle
tüm örgüt birimlerimizce kullanılabilecek olup, ilave
donanım vb. mali yük gerekmeyecektir.

• Tasarlanan yapı kullanıcılara kolaylıklar sağlayacaktır.

• Mevcut veriler yeni veritabanı üzerinde yeniden
düzenlenebilecektir.

• Sistem tasarımı ileride CBS hedeflerine varılma-
sını sağlayabilecektir.

• Çalışanlarımız deneme aşamasında "geribesle-
me" yoluyla, yazılımları sürekli geliştirilmesini sağlaya-
bileceklerdir.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
BÜRO ÇALIŞANLARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 29-30-31 Ekim 2004

29 Ekim 2004

30 Ekim 2004

3 I Ekim 2004

Açılış

I. Oturum

2. Oturum

3. Oturum

4. Oturum

5. Oturum

6. Oturum

7. Oturum

8. Oturum

9. Oturum

10. Oturum

I I. Oturum

I 2. Oturum

Kapanış

Açılış konuşmaları

Tanışma ve özgeçmişlerin paylaşımı

Toplumsal sorumluluk ve örgütlenme bilinci

(Örgütlenme Sekr. Ertuğrul CANDAŞ

Yazılı çalışma bilinci, karar destek bilgilerinin edinilmesi ve arşivlenmesi

(Başkan Sayın Hüseyin ÜLKÜ, YK Üyesi Sayın A. Fahri ÖZTEN)

İşyerinde donanım, yazılım ve diğer çevre birimlerinin kullanımı

(Eğitim Sekreteri Sayın Hakan GÜNGÖR)

TMMOB ve HKMO Ana Yönetmelikleri ve diğer tüzesi

( I . STBK Başkanı Sayın Namık GAZİOĞLU)

Uye ve SHKMMB özlük işlemleri

(Genel Sekreter Sayın Cengiz DAĞDELEN,

İdari IşI.Md.Yrd. Sayın Şeyda IŞIK)

Ön muhasebe işlemleri

(Sayman Sayın Sebahat YILDIZ, Mali İşler Md. Yrd. Sayın Arzu M. ARSLAN)

HKMOBİS - Oda Bilgi Sistemi'ne geçiş süreci,

(Tek.Gör.Sayın Özgür KARAT AŞ, Yüklenici-KEYNET Sayın Hakan OKTAY)

HKMOBİS - Kullanıcı Eğitimleri, Birinci Aşama Ders 2

(Yüklenici-KEYNET Sayın Hakan OKTAY, Sayın Nevzat BİLEN)

HKMOBİS - Kullanıcı Eğitimleri, Birinci Aşama Ders 3

(Yüklenici-KEYNET Sayın Hakan OKTAY, Sayın Nevzat BİLEN)

HKMOBİS - Kullanıcı Eğitimleri, Birinci Aşama Ders 4

(Yüklenici-KEYNET Sayın Hakan OKTAY, Sayın Nevzat BİLEN)

Eğitim sonuçlarının paylaşılması ve yazılması

Kapanış konuşmaları ve belgelendirme

Hizmet İçi Eğitim Projesinin İkinci aşaması olarak; HKMOBİS'in uygulamaya alınması ve tanıtımı hakkında eğitim planı
gerçek veriler üzerinde, toplu olarak tüm büro çalışanlarımıza internet ortamında 25-26 Aralık 2004 tarihinde Ankara'da
uygulamalı olarak anlatılacaktır.




