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Bu say›m›zda;

Bültenimizin bu say›s›nda kapak konusunu 11. Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurltay›'na ay›rd›k. ‹ki y›lda bir düzenli olarak Odam›z taraf›ndan
gerçekleflen Kurultay›m›z, 2-6 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Ankara ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi.

Kurultay›m›z da; “De¤iflimi Yönlendirelim” ana temas› eksenin de, “Neo-liberal
Politikalar”, “Gençlik”, “E¤itim”, “Toprak ve Özgürlük”, “Kamu, Özel sektör ve
uygulamalar” konulu paneller gerçeklefltirildi, Mesleki,bilimsel ve teknik
oturumlarda 94’ü sözlü, 46’s› poster olarak toplam 140 bildiri sunuldu. Ayr›ca
Kurultay kapsam›nda “Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)” ve “Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkanlar›n›n toplant›lar› da yap›ld›. 1508
delegenin kat›l›m› ile gerçekleflen kurultay›m›zda firmalar delege ve
ziyaretçilerimize “Ölçme Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›nda” mesle¤imizle ilgili
son geliflmeleri sunma f›rsat› buldu. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurltay›'na iliflkin aç›l›fl konuflmalar› ve geliflmeleri ayr›nt›l› olarak Bültenimiz de
yer verdik. Kurultay çal›flmalar›na destek veren ve kat›l›m sa¤layan herkese
teflekkür ederiz.

TMMOB 39. Dönem II. Dan›flma kurulu 3 Mart 2007 tarihinde Ankara'da
yap›ld›. Odam›z Genel Merkez Yönetim Kurulu Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN
ve ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi'›n da konuflma
yapt›¤› dan›flma kurulunu bültenimize tafl›d›k.

Antalya'da gerçeklefltirilen 40. Çal›flma Dönemi 1. ola¤anüstü genel
kurulu'nda gündeme al›nan yönetmeliklerimiz ve önceki yönetmeliklerde
yap›lan de¤ifliklikler, TMMOB Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2007 tarihli
toplant›s›nda onayland›. Odam›z yeni yönetmeliklerimiz ve de¤ifliklik yap›lan
yönetmeliklerimizin tam metni yine bültenimizde yer almaktad›r.

Ayr›ca bültenimizin bu say›s›nda; Ülkemizin h›zl› gündem de¤iflikliklerine ba¤l›
olarak, meslek alanlar›m›zla ilgili “Mortgage Yasalaflt›: Kira Öder gibi Ev
Sahibi Olunmas› Hayal”, “Özellefltirmelerde Milat: Karayollar› ve ‹ETT
Garaj› Arazileri Sat›fl›” vb. Odam›z›n Bas›na ve Kamuoyuna sunulan
bilgilendirmelerine de genifl yer verdik. 

Genel Merkez ve TMMOB Çal›flmalar›n› K›sa k›sa haberler bölümünde,
Odam›z›n yaz›l› ve görsel bas›nda yer alan aç›klamalar›n› da bu say›m›zla
sizlere ulaflt›r›yoruz.

fiubelerimizin etkinlikleri ve çal›flmalar›n› flubelerimiz bölümünde, aram›zdan
ayr›lanlar, evlenenler, atananlar bölümü ile kültür ve sanat bölümünde
üyelerimizden gelen fliir,foto¤raf, bulmaca vb.leri de bültenimizin son k›sm›nda
sizlerle paylafl›yoruz.

Görüfl öneri ve katk›lar›n›z› bekledi¤imizi özellikle belirtmek istiyoruz dostça ve
sevgiyle kal›n.  Sevgilerimizle

Yay›n Kurulu

‹Ç‹NDEK‹LER
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MERHABA

Merhaba Sevgili Dostlar 

Ülkemizde son dönemlerde yaflan›lan geliflmelere
bak›ld›¤›nda anlafl›lmas› güç ve bir o kadarda
flafl›rt›c› sürecin yaflan›ld›¤›n› söyleyebiliriz. 

Ülkemizde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri
darbeler sonras› demokrasi rafa kald›r›lm›fl,
özgürlükler yok say›lm›fl, siyasi partiler, dernekler,
sendikalar kapat›lm›fl ve yarat›lan korku, bask› ve
zulüm ile toplum susturulmufltur. Binlerce kifli
gözalt›na al›nm›fl, sorguya tabi tutulmufl, iflkence
görmüfl, idam dahil a¤›r cezalara çarpt›r›lm›fl ve bir
döneme iliflkin yitik kuflak yarat›lm›flt›r.

Bu dönem içerisinde, yaflam alanlar›m›za,
gelece¤imize özgürlü¤ümüze, eflitli¤e ve
ba¤›ms›zl›¤›m›za, bar›fla, dostlu¤a ve kardeflli¤e
karfl› yap›lan sald›r›lar ile birlikte 24 Ocak 1980
ekonomik kararlar ile Türkiye'nin gelece¤i de hem
ekonomik hem de siyasi alanda ipotek alt›na
al›nm›flt›r. Emperyalizmin temel unsurlar› olan IMF,
Dünya Bankas›, DTÖ'nün direktifleri bu süreçte
uygulamaya konularak ülkemizin sömürgelefltirilmesi
derinlefltirilmifltir. 

Ne ABD, Ne AB, Ne fieriat ne Darbe... 

Emperyalizm; baflta ABD olmak üzere AB ile birlikte
küreselleflme ad› alt›nda çok uluslu flirketlerin dar
ç›karlar›n› gözeten sömürgeci politikalar›n› yeni
projeler ad› alt›nda dünya ülkelerine dayatmaktad›r.

Bu projeler kapsam›nda ülkeler aç›k iflgal
edilmekte, kentler bombalanmakta, yak›lmakta,
ya¤malanmakta, hergün yüzlerce insan›n yüre¤i
susturulmakta, onlarca çocuk, kad›n ve genç
yaflam›n› yitirmektedir. 

Sözde demokrasi ve özgürlük ad›na ülkelerin nas›l
iflgal edildi¤i, yer alt› ve yer üstü zenginliklerine
nas›l el konuldu¤u, etnik ve dinsel temelde ülkelerin
nas›l parçaland›¤›, baflta silah tüccarlar› olmak
üzere uluslararas› sermayenin ekonomik ç›karlar›
için tek dostunun yine kendisinin oldu¤unu iletiflim
ve teknoloji ile her yerde ve her an
görebilmekteyiz. 

Emperyalizmin dünya ülkelerini, halklar›n›
düflürdü¤ü durum ise; bir yanda bizim gibi
ülkelerde sisteme entegrasyon için uyum yasalar› ve
reform ad› alt›nda yap›sal de¤iflikliklerin her
koflulda hayata geçirilmesi, di¤er yanda ise
demokrasi ve özgürlük ad›na, terörizmi yok etme
ad›na savafl yarat›larak ülkeleri iflgal etmek fleklinde
ifade edebiliriz. Yeni Ortado¤u Projesi kapsam›nda
Irak'a, ‹ran'a, Afganistan'a, Filistin'e, ‹srail'e,
Suriye'ye iliflkin görevler, roller ve sorumluluklar›n bu
proje kapsam›nda belirlendi¤ini biliyoruz. 

Ülkemizin de içinde bulundu¤u bu co¤rafyada
yaflan›lan geliflmelerde ülkemize biçilen rolün ne
oldu¤unu stratejik ortaklar›m›z “Il›ml› ‹slam
Cumhuriyeti” olarak ifade etmektedirler.      
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Türkiye emperyalist iflgale karfl›
1919'da bafllat›lan ba¤›ms›zl›k
mücadelesi sonras›, ayd›nlanma
sürecini bafllatm›fl ve ça¤dafl
uygarl›¤a ulaflma hedefini ilke
edinmifltir. Ancak daha sonra
emperyalizm ile yeniden
bafllat›lan iliflkiler bu süreci
kesintiye u¤ratm›flt›r.
Emperyalizmin insanl›¤›
özgürlefltirmedi¤i, tam tersine
sömürdü¤ü, kin ve nefret
tohumlar› ekti¤i ve geri b›rakt›¤›
dünya da yaflan›lan son
geliflmelerle bir kez daha
görülmüfltür. Geri döndürülemez
bir süreç gibi sunulan kapitalist
küreselleflmenin asl›nda
uluslararas› sermayenin bilinçli
bir projesi, bunal›mdan ç›k›fl
projesi oldu¤u flimdi daha iyi
anlafl›l›yor. 

Ülkemizde de küresel kapitalist
güçler taraf›ndan dayat›lan ve
iktidarlarca hayata geçirilmek
istenen hem ekonomik hemde
siyasi politikalar y›llard›r sessiz
kalan halk taraf›ndan Ankara
Tando¤an ve ‹stanbul Ça¤layan
mitingleri ile fliddetle k›nanm›flt›r.
Bir yandan 1980'den buyana
uygulamaya sokulan neo-liberal
politikalar ile özellefltirme ad›

alt›nda her alanda yap›sal
de¤iflikliklerin
gerçeklefltirilmesiyle, devletin
sosyal yönünün tasfiye edilmesi,
kamusal hizmetlerin
piyasallaflt›r›lmas›, iflsizli¤in,
açl›¤›n ve sefaletin h›zla
artmas›na karfl› olan, öte yandan
demokrasinin amaç de¤il bir
araç olarak görülmesi ve zaman›
gelince terk edilerek ça¤dafl
uygarl›k yolundan ad›m ad›m
uzaklafl›lmas›na karfl› olan, di¤er
yandan ise darbeler ile zaman
zaman rafa kald›r›lan
demokrasiye, bar›fla ve
özgürlü¤e sahip ç›k›lmas› ad›na
milyonlarca duyarl› yurttafl
alanlar› doldurmufltur. Bu durufl,
bu ç›¤l›k, bu dev buluflma,
özgürlük, bar›fl ve yurt sevgisi ile
tepki veren milyonlar›n faflizme,
militarizme, emperyalizme,
sömürüye karfl› duruflun sesiydi.
Bu buluflma milyonlar›n gerçek
bir demokrasi ve ba¤›ms›z
Türkiye istemiyle biraraya
gelenlerin buluflmas›yd›. 

Bu ülkenin mühendisleri olarak,
ayd›nlar› olarak Türkiye'ye bu
oyunda biçilen rolü görerek,
alg›layarak duyarl› davranmak
durumunday›z. Bu bir yurtseverlik

ve bir yurttafll›k görevi olarak
görülmelidir. 

TMMOB ve bilefleni Odalar,
temel olarak yaflam›n her
olay›n›n siyasetle iliflkili görülmesi
gerekti¤inin alt›n› çizerek,
Mühendislik ve Mimarl›k
mesle¤inin onurlu k›l›nmas›, bilgi
ve deneyimlerinin halk ile toplum
ile paylafl›labilecek ortamlar›n,
alanlar›n yarat›lmas›, ülkenin
do¤al ve kültürel zenginliklerine
sahip ç›k›lmas›, emekten ve
halktan yana tav›r konulmas›,
yaflam alanlar›m›za ve çal›flma
alanlar›m›za yap›lan
müdahalelerin anlafl›lmas› ve
ona göre politikalar gelifltirerek
mücadele edilmesini
benimsemifltir. 

TMMOB bu anlay›fl
çerçevesinde emperyalizme karfl›
mücadelede emekçi halk›n
yan›nda, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ve
özgürlü¤ü yan›nda oldu¤unu
1970'li y›llarda aç›k bir flekilde
ortaya koymufl olup, bu süreçte
tavr›n› halen korumaktad›r. Ne
ABD ne AB ne fieriat ne Darbe,
Tam  Ba¤›ms›z Türkiye.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
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Odam›zca iki y›lda bir düzenlenen
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultaylar›n›n onbirincisi 2-6 Nisan
2007 tarihleri aras›nda Ankara
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde
gerçeklefltirildi.

11’inci Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultay› ve Ölçme
Teknolojileri Yaz›l›m Fuar›;
Milletvekilleri, Siyasi Parti temsilcileri,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Müsteflar›, baz› Kamu Kurumu Genel
Müdürleri ve yöneticileri, bilim insan-
lar›, akademisyenler, TMMOB yöne-

tim kurulu üyeleri, TMMOB bilefleni
Oda temsilcileri, üyeler, konuklar,
ö¤renciler, yaz›l› ve görsel bas›n tem-
silcileri olmak üzere yo¤un bir
kat›l›mla yap›ld›.

1508 kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltir-
ilen Kurultay›m›z ‘De¤iflimi
Yönlendirelim’ ana temas›n›n
ifllendi¤i jenerik film gösterimiyle
aç›ld›. Aç›l›fl konuflmalar› bölümünde
s›ras›yla; Kurultay Yürütme Kurulu
Baflkan› Doç. Dr. Halil ERKAYA,
Kurultay Baflkan› Prof. Dr. Ahmet
YAfiAYAN, Harita Ve Kadastro

Mühendisleri Odas› Genel Baflkan›
Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürü Zeki ADLI, Milli Emlak
Genel Müdürü ‹lyas ARLI, Devlet Su
‹flleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel
ERO⁄LU, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› Müsteflar› Sabri ERBAKAN,
AKP Temsilcisi Milletvekili Mikail
ASLAN ve CHP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Cevdet SELV‹, birer
konuflma yapt›lar.

Yapt›klar› konuflmalarda özetle;
Genel Müdürler kendi kurumlar›n›n
çal›flmalar›n›, bilim ve teknolojideki
geliflmelere paralel olarak yeniden
yap›land›rmalar›n› ifade ederken,
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i‘nin,
co¤rafi bilgi sistemleri, toplulaflt›rma
hizmetleri, hazine arazileri, mülkiyet,
2B alanlar›, tapu ve kadastro ve e-
devlet çal›flmalar› , çevre düzeni
planlar›, imar plan›, dönüflüm plan-
lar›, baraj, enerji ve su projeleri gibi
çal›flmalarda k›saca yaflamdaki yeri,
önemi ve sorumlulu¤unu vurgulad›lar.
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Konuflmac›lar ayr›ca Kurultay ile Ölçme Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›‘n›n,
kamu yarar› ve ülkenin kalk›nmas›ndaki önemi ve rolüne vurgu yapt›lar.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar› Sabri ERBAKAN Odam›z›n iki y›lda
bir düzenlemifl oldu¤u Kurultay‘›n önemini belirterek Tapu ve Kadastro
çal›flmalar›n› özetle ifade ettiler. Say›n ERBAKAN konuflmas›nda, Harita ve
Kadastro Mühendisli¤i‘nin hizmet alan›, çal›flmalar›, önemi ve ülke
kalk›nmas›ndaki yerine dikkat çekti. Meslektafl›m›z ve ayn› zamanda AKP mil-
letvekili olan say›n Mikail ASLAN konuflmas›nda, meslek alan›m›zla ilgili
TBMM de yürütülmekte olan mevzuat çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme
yaparak yasa ve yönetmelik çal›flmalar›nda Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin önemini vurgulad›. Odam›z çal›flmalar›na da de¤inen say›n
Aslan kentleflmeden tar›m arazilerine kadar her alanda mesle¤imizin önemli
bir olgu oldu¤unu ifade etti. Say›n ASLAN ayr›ca konuflmalar›nda hükümet
çal›flmalar›ndan baz› örnekler verdi. CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Cevdet
SELV‹ konuflmalar›nda; Odam›z çal›flmalar›n› yak›ndan izlediklerini,
demokratik bir meslek kuruluflu olarak Odalar›n sorumluluklar› ve görev
anlay›fl› içerisinde baflar›l› çal›flmalar yapt›klar›n› ifade etti. Say›n SELV‹  son
dönemdeki siyasal ve ekonomik alana yönelik de de¤erlendirmeler de bulu-
narak hükümetin uygulamalar›n› elefltirdi.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra, Kurultay‘a baz› özel nedenlerden dolay›
kat›lamayan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir TOPBAfi, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk
Nafiz ÖZAK, CHP Genel Baflkan› Deniz BAYKAL, Baflbakan Recep Tayyip
ERDO⁄AN ve Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER‘in Kurultay için gön-
derdikleri mesajlar s›ras›yla okundu.

Daha sonra, Odam›z çal›flmalar›n› Kamuoyu ile paylaflmada katk› ve destek
veren ve bu konuda duyarl› davranan Baflkent TV, Cumhuriyet Gazetesi,
Birgün Gazetesi, Evrensel gazetesi, Yeni Ça¤ gazetesi, Ulusal Kanal, 8. Gün
gazetesi, Avrasya TV ve Kanal B temsilcilerine, Odam›z ad›na teflekkür
plaketi verildi.

Kurultay Yürütme Kurulu Baflkan› Doç.Dr. Halil ERKAYA konuflmas›na “ Türk
Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z›n
düzenlemifl oldu¤u 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›m›za hofl
geldiniz. Sizleri Kurultay Yürütme Kurulu ad›na en derin sevgi sayg›lar›mla
selaml›yorum” diyerek bafllad›. Say›n ERKAYA konuflmas›nda iki y›lda bir
düzenlenen kurultaylar›m›z›n, gerek mesleki çal›flmalar›m›zda gerekse
Odam›z›n çal›flmalar› aras›nda önemli bir yere sahip oldu¤unu, Kurultay
çerçevesinde meslektafllar›m›z yapt›klar› çal›flmalar› di¤er meslektafllar›m›zla
paylaflma olana¤› buldu¤unu, güncel geliflmeler ve bu geliflmelere ba¤l›
olarak yeni uygulamalar›n ele al›nmakta, oldu¤unu düzenlenen fuar vb. etkin-
liklerle meslektafllar›m›z yeniliklerden haberdar edildi¤ini belirterek Kurultay›n
haz›rl›k çal›flmalar›n›, kurultay›n slogan›, yeri, program›, logo ve afifl
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çal›flmalar›, sosyal, toplumsal ve
teknik oturumlar›n belirlenmesi, bildiri
seçimi, kurultay program›
çerçevesinde di¤er kurultaylardan
fakl› olarak ilk kez yap›lanlar  ve
gündemin oluflturulmas›ndaki duyarl›
çal›flmalar› özetledi.

Say›n ERKAYA konuflmas›nda
“..Kurultaylar›m›z›n ilki, 1987‘de
“Türkiye I. Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultay›” ad›yla yap›lm›flt›. ‹lk
Kurultay Kitab›n›n Önsöz‘ünde;
Kurultay›n, iki y›lda bir yap›lmas›,
kurumsallaflmas› ve gelenekselleflmesi
en büyük amaçlardan biri olarak
belirtilmiflti. Bu amaçtan hiç bir
sapma olmadan 10 kurultay, düzenli
ve baflar›l› bir flekilde gerçeklefltiril-
mifl; her birinin bir öncekinden daha

etkin ve iyi olmas› için çaba har-
canm›fl ve bunda da baflar›l› olun-
mufltur. Bu on Kurultayda, mesleki,
bilimsel ve teknolojik geliflmeler, hem
meslektafllar›m›zla hem de di¤er disi-
plinlerden kat›l›mc›larla birlikte
tart›fl›lm›fl ve de¤erlendirilmifltir.
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›, geçmiflten kazand›¤› deney-
imle, güvenle ve güçle ilkinden 20
y›l sonra 11. Türkiye Harita Bilimsel
ve Teknik Kurultay›’n› gerçeklefltirmek-
tedir.” dedi. 

Say›n Halil ERKAYA konuflmas›n›n son
bölümünde “…Konuflmam›n sonunda
kat›l›mlar›yla bizleri onurland›ran say›n
konuklar›m›za, de¤erli birikimlerini
bizlerle paylaflan bilim insanlar›m›za
ve meslektafllar›m›za, üstlendikleri

görevlerle bizleri onurland›ran oturum
baflkanlar›m›za, sosyal bilimler
alan›nda çal›flan ve de¤erli birikimleri-
ni bizlerle paylaflan konuk
konuflmac›lar›m›za, gençli¤in üretme
ve paylaflma heyecan›n› kurultay›m›za
tafl›yan ö¤renci kardefllerimize içten
teflekkür ediyoruz. Kurultay›m›z›n
baflar›s›nda kuflkusuz bu de¤erli
katk›lar›n pay› çok büyüktür.

Kurultay›m›z›n gerçekleflmesinde en
önemli paylardan birisi de kuflkusuz
Ölçme Teknolojileri ve Yaz›l›m
Fuar›nda yer alarak, yeni ürünlerini
ya da ürettikleri hizmetleri
kat›l›mc›larla paylaflan ve
kurultay›m›za maddi destek sa¤layan
sponsor firmalar›m›za aittir. Ayr›ca,
sergi alan›nda yer almay›p
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kurultay›m›za maddi destek sa¤layan firmalar›m›z da
olmufltur. Kendilerine içten teflekkür ediyoruz.
Kurultay›m›z›n düzenlenmesi karar›n› alan ve organizasyon
sürecinde her türlü deste¤i sa¤layan Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Yönetim Kuruluna, bize verdikleri
güven ve gösterdikleri özverili çabalar için içten teflekkür
ediyorum. De¤erli birikimleriyle bizleri yönlendiren ve
de¤erli katk›lar sa¤layan Düzenleme, Dan›flma ve Bilim
Kurulu üyelerimize teflekkür ediyorum. Odam›z›n
çal›flanlar›na, emekçilerine gayretli ve özverili çal›flmalar›
için çok teflekkür ediyorum. Kendileri ile birlikte çal›flmak-
tan büyük mutluluk duydu¤um ve keyif ald›¤›m Yürütme
Kurulu üyelerine, gösterdikleri ola¤anüstü çaba ve özverili
çal›flmalar› nedeniyle içten sevgi ve teflekkürlerimi sunuyo-
rum.  Son olarak ça¤r›m›za uyarak ve de¤erli zamanlar›n›
ay›rarak kurultay›m›za kat›lan siz de¤erli delegelerimize en
derin sayg› ve sevgilerimi sunuyorum. “ diyerek
konuflmas›n› tamamlad›.

Kurultay baflkan› Say›n Prof. Dr. Ahmet YAfiAYAN yapt›¤›
aç›l›fl konuflmas›nda,  kat›l›mc›lar› sayg› ve sevgiyle selam-
lad›¤›n› ifade ederek  11.Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultay›‘na kat›l›m›n yüksek olmas› ve coflkulu
bafllamas›ndan duydu¤u memnuniyeti belirterek Kurultay›n
öncelikli amac›n›, bilim ve teknolojideki geliflmelerin harita
mühendislerine ve sektörde çal›flanlara duyurulmas›, yeni
oluflan kavramlar›n, yeni anlay›fl ve bak›fllar›n, kazan›lan
deneyimlerin aktar›lmas› oldu¤una vurgu yaparak bu
amac›n, üniversitelerde ve di¤er araflt›rma kurumlar›nda

çal›flan bilim insanlar›n›n, kamu ve özel sektörde çal›flan
mühendislerin yapt›klar› çal›flmalar› bildiriler biçiminde sun-
mas› ve tart›fl›lmas› ile gerçekleflmekte oldu¤unu ayr›ca,
Kurultayla birlikte aç›k bulunan Ölçme Teknolojileri ve
Yaz›l›m Fuar›‘nda sergilenen yeni ürünler, ilgili firmalar›n
ürün tan›t›c› sunufllar› sektördeki geliflmelerin ve olup biten-
lerin izlenmesini kolaylaflt›rd›¤›n›, Kurultay›n di¤er önemli
bir amac›n›n da, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar›n
tart›fl›lmas›, uygun çözümlerin bulunmas›na katk› sa¤lan-
mas› oldu¤unu belirtti. 

Say›n YAfiAYAN konuflmas›nda Kurultay sonuç bildir-
gesinde yer alan son geliflmeler ve e¤ilimler, sorunlar ve
bunlara iliflkin çözüm önerilerinin dan›flma nitelikli bu karar-
lar›n uygulay›c›lar taraf›ndan göz önünde tutulaca¤›, üniver-
site ve bilim kesiminin yapacaklar› araflt›rmalarda ve tez
çal›flmalar›nda bildirgede alt› çizilen e¤ilimleri dikkate
almalar›n›n anlam›n› ifade ederken Odam›z›n kurulufl süre-
ci, demokratik bir meslek kuruluflu olarak görev ve sorumlu-
luklar›n› dile getirerek baflar›l› çal›flmalar yürüttü¤ünü belirtti.

Say›n Prof Dr. Ahmet YAfiAYAN konuflmas›n›n son
bölümünde özetle “..Önceki kurultay›m›z›n slogan› “Özgür
Dünyaya” idi. Bu kurultay›n slogan› ise “De¤iflimi
Yönlendirelim” olarak seçildi. Bilim ve Teknolojideki
geliflmeler, dünyam›z›n uygar ve geliflmifl kesimine, bu kes-
imde yaflayan insanlara, sorunsuz ve mutlu bir yaflam
sa¤layacak ölçüde sonsuz olanaklar sunmaktad›r. Meslek
adamlar› ve meslekler de bu geliflmelerden etkilenmekte-
dir. Kimi meslekler zemin kaybederken kimilerinde yeni ilgi
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ve çal›flma alanlar› ortaya ç›kmaktad›r. Slogan›m›z›n içeri¤ini daha iyi anlata-
bilmek için, Haritac›l›k alan›ndaki geliflme sürecinden k›saca söz etmek istiyo-
rum.

On befl-yirmi y›l öncesinde, yer yüzeyine iliflkin bilgiler, ka¤›t üzerine çizilerek
gösterilirken bugün, haritalar bilgisayar ortam›nda oluflturulmaktad›r. Bu olanak
harita üretiminden sorumlu olan sektörümüze, aç›k söyleyiflle harita yap›mc›lara
önemli kolayl›klar sa¤lam›fl, güvenilir ve güncel harita üretiminde al›fl›lm›fl yön-
temlerin yerini, büsbütün say›sal haritalar alm›flt›r. Harita kullan›c›lar›n önemli
bir kesimi için, durum daha da ilginç olmufltur. Yeni teknolojiler, Uzaktan
Alg›lama ve Co¤rafi Bilgi Sistemleri, bu kesime ola¤anüstü olanaklar
sa¤lam›flt›r. Örnek olarak, do¤al kaynaklar ile ilgili kesimler, do¤al kay-
naklar›n de¤erlendirilmesi ile ilgili meslekler gösterilebilir. Kendi bilgilerini hari-
talar üzerinde aktararak kendi haritalar›n› oluflturan bu kesim için yapay uydu-
lardan elde edilen görüntülerden çok de¤erli ve baflka yöntemlerle sa¤laya-
mad›klar› bilgileri elde edebilmektedirler; geometrik düzeltmesi yap›lm›fl görün-
tülerle kendi tematik haritalar›n› üretebilmektedirler. Genel olarak 1/50000 ve
1/25000 ölçekleri ile çal›flan bu kesim, hakl› olarak, uydu görüntülerinden,
uzaydan, harita yap›m›ndan söz edebilmektedirler. 

Harita ve atlas kullan›c› s›radan insanlar için internet ola¤anüstü olanaklar sun-
maktad›r. Bir iki dakika gibi k›sa bir süre içinde dünyan›n her köflesine
ulafl›labilmekte, küçük, orta, büyük ölçekli bir harita biçimine dönüfltürüp
inceleme yapmak mümkün olabilmektedir. Sanal ortamda dünyay› dolaflmak
bir bölüm insan›n keyfi haline gelmifltir. Üstelik, yeryüzünün görüntüsü, atlastaki
soyut çizgiler gibi de¤il, insan gözünün do¤al olarak alg›lad›¤› biçimdeki
gerçek yeryüzü görüntüsüdür. Seçilebilen en küçük ayr›nt› boyutu, servis
sa¤lay›c›n›n verebildi¤i büyüklükte; kimi yerde 1-2 m, kimi yerde 15-20 m‘dir.
Konum do¤rulu¤u, s›radan kullan›c› için yeterli düzeydedir.

Büyük ölçekli harita yap›m› ile ilgili teknolojik geliflmeler süreci özetlenirse;
klasik haritac›l›¤a büyük olanaklar sa¤layan ve kolayl›klar getiren Küresel
Konumlama Sistemi yan›nda klasik yersel ölçme yöntemleri, hava
fotogrametrisi h›zl› ad›mlarla tam otomasyona do¤ru yol almaktad›r. Lazerli
ölçme sistemleri, bir iki dakika içinde binlerce noktan›n mekansal - üç boyutlu
- konumunu elde edebilmektedir. Büyük ölçekli temel haritalar teknolojinin
yeni olanaklar› ile, özellikle say›sal fotogrametrik sistemlerle üretilmektedir. Bu
noktada, bu sektörde çal›flanlar›n fark›nda oldu¤u gibi, temel haritalar›n yeri-
ni, daha genifl kapsaml› ve daha yetenekli mekansal bilgi sistemleri almak-
tad›r. Bu sistemlerin altyap›lar›n›n ve standartlar›n›n oluflturulmas›, iflletilmesi,
güncel tutulmas›, k›saca Mekansal Bilgi Yönetimi, harita üretim sektörünün yeni
görev alan› olmaktad›r. Mekansal Bilgi Sistemleri, e-devlet, Yönetim Bilgi
Sistemi gibi, ad› ne olursa olsun daha genel bilgi sistemlerinin önemli bir
bilefleni olacakt›r..” fleklinde konuflmas›n› tamamlarken bir kez daha
kat›l›mc›lara teflekkürlerini sundu.
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Odam›z Genel Baflkan› Say›n A.Fahri ÖZTEN
konuflmas›nda;  tüm kat›l›mc›lar›  Oda yönetim kuru-
lu ad›na sayg› ve sevgi ile selamlad›¤›n› belirterek
Odam›z›n kuruluflundan bugüne çal›flma anlay›fl›,
ilkeleri ve çal›flmalar› hakk›nda özetle bilgi verdi.  

Say›n ÖZTEN konuflmas›nda “..Ülkemizde gün-
demde olan ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve
siyasal alandaki sorunlar›n iyi tahlil edilmesi gerek-
ti¤ini ve tüm geliflmeleri bir bütünün parçalar› olarak
da görmek durumunda oldu¤umuzu biliyoruz.
Dünyaya bakt›¤›m›zda bir çok ülkenin, ekonomik,
politik, etnik, dinsel ve siyaset alan›nda, emperyal-
izmin çok yönlü politikalar›n›n yönlendiricili¤inde
geliflen küreselleflme dalgas›n›n yaratt›¤› büyük bir

kaotik ve karmafla ortam› içerisinde oldu¤unu görmekteyiz. Küresel kapitalizm
ve emperyalizm yaflamakta oldu¤u bunal›mdan ç›kmak ve dünyadaki egemen-
li¤ini devam ettirmek için, en ac›maz ve vahfli tutumunu dün oldu¤u gibi bugün
de flekil de¤ifltirerek “Yeni Dünya Düzeni” ad› alt›nda hayata geçirmeye devam
etmektedir. 

Kitle imha silahlar› ve nükleer silahlar›n yok edilmesi, Demokrasi ve Özgürlü¤ün
yerlefltirilmesi ad›na ülkeler iflgal edilmekte, do¤al zenginliklerine el konulmakta,
etnik ve mezhep temelinde iflgal süreci iç savafla dönüfltürülerek ülkeler
parçalara ayr›flt›r›lmakta küçük küçük ve yutulmas› kolay devletçikler oluflturul-
maktad›r. Yugoslavya bunun en güzel örneklerinden biridir. Yeni aday ise Irak
t›r. Irak ta bugün kan ve göz yafl› vard›r. insan de¤eri yok say›larak her gün
yüzlerce yaflam son bulmakta, kentler ve tarih yak›larak yok edilmekte, katliam
ve insanl›k suçu ifllenmeye devam edilmektedir. Emperyalizm yay›lmac›, kirli ve
ac›mas›z yüzünü Ortado¤uda bir kez daha göstermektedir. Yar›n hangi ülke
aday konumuna getirilecektir.

Bölgemiz co¤rafyas›nda yaflan›lan bu süreçten, ülkemiz, hem ekonomik hem
de siyasal anlamda do¤al olarak etkilenmektedir. Baflta siyasetçiler olmak
üzere, demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kurulufllar›na, bilim insanlar›na,
akademisyenlere, mühendis ve mimarlara k›saca herkese büyük görev ve
sorumluluklar düfltü¤ü tart›flmas›zd›r.

Ülkemizde, özellikle 1980 den sonra uygulamaya konulan neo-liberal poli-
tikalar ve AB süreciyle birlikte her alanda bir yeniden yap›lanma süreci
yaflan›yor. Bankac›l›k alan›nda sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›nda, e¤itimde,
telekomünikasyonda, tar›mda, sanayide, petrolde, madende, enerji alan›nda
olmak üzere hemen hemen her alanda yap›sal de¤ifliklikler hayata geçirilmekte-
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dir. Ancak bu yeniden yap›lanma
sürecinde uluslararas› sermayenin
bask›s›yla gelinen noktada görülen
tablonun iyi bir tablo oldu¤unu söyle-
mek olanakl› de¤ildir. Bu yaklafl›m,
hem mali ve ekonomik alanda hem
de siyasi alanda son derece tehlikeli
ba¤›ml›l›k iliflkilerini gündeme
getirmektedir.

Ülkemizde son 25 y›lda uygulamaya
konulan programlara bak›ld›¤›nda
ekonomimizin dinamikleri olan kuru-
lufllar›n özellefltirme ad› alt›nda parça
parça elden ç›kar›ld›¤›n›, üretim
ekonomisinden, sanayi
yat›r›mlar›ndan uzaklafl›larak rant
ekonomisinin kabul gördü¤ünü ve
iflsizli¤in h›zla artt›¤›n›, iç ve d›fl
borçla birlikte cari aç›k nedeniyle
afl›r› k›r›lgan bir ekonomik yap›ya

geçildi¤ini görmekteyiz. Bu olumsuz
tablodan biz mühendis ve mimarlar›n
etkilenmesi de mutlaka kaç›n›lmaz
olmaktad›r.

Bu süreçle birlikte; hoflgörüsüzlü¤ün,
ötekilefltirici ve yabanc›laflt›r›c› söylem-
lerin giderek artmakta oldu¤unu
görüyoruz. Kamplaflma ve çat›flma
ortam› h›zla yayg›nlaflmakta, linç
kültürü, potansiyel suçlu ilan etme
giriflimleri de pirim görmektedir. ‹nsan
haklar›na sayg›y›, demokrasiyi, özgür-
lü¤ü ve bar›fl› içsellefltirmifl bir konum-
da her türlü geliflmeleri ak›l ve bilim
›fl›¤›nda birbirimizi k›rmadan, yok say-
madan, anlayarak, alg›layarak ve
tart›flarak, geliflmifl, daha ça¤dafl,
özgür ve tam ba¤›ms›z bir Türkiye
için önümüzdeki bu zor süreci aflmak
durumunday›z. “ dedi. 

Say›n ÖZTEN konuflmas›nda
TMMOB ve Odam›z›n, üniversitelere
ve e¤itim sürecine bak›fl›nda ana
yaklafl›m›n›n; E¤itimin her kademede
eflit ve paras›z olmas›n›, ikinci
ö¤retim, yaz okulu gibi paral› uygula-
malar›n kald›r›lmas›n›, Üniversitelerin
bilimsel bilgiyi üretme mekanlar›
olmas›n›,  belletme ve ezbercilik yer-
ine ö¤renmek, verileri kabul etmek
yerine araflt›rma yetene¤ini
gelifltirmek; teknik e¤itim yan›nda
sosyal ve kültürel e¤itimleri de
tamamlamak; e¤itimde sorgulayan,
düflünen, dayan›flma duygusuna
sahip, bilimsel kriterleri önemseyen
ö¤rencilerin yetiflmesi, özerk
demokratik, bilimsel ve akademik
özgürlü¤ün hayata geçti¤i üniver-
sitelerin yarat›lmas› fleklinde oldu¤unu
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vurgulad›. ÖZTEN ayr›ca bilim ve teknolojide yaflan›lan
h›zl› geliflim, meslek yaflam› boyunca sürekli e¤itimi zorun-
lu k›ld›¤›n›, yap›lan araflt›rmalar›n sonucuna göre; mezu-
niyet bilgisinin %5 ‘i her y›l eskimekte ve geçersiz hale
geldi¤ini, de¤iflimin çok h›zl› oldu¤u teknik alanlarda bilgi
yenilemesini sa¤lamak üzere baflta odalar›m›z olmak
üzere kurum ve kurulufllara da görev düfltü¤ünün  bilinmek-
te oldu¤unu dile getirdi.

Oda baflkan›m›z say›n Ali Fahri ÖZTEN konuflmas›n son
bölümünde “..Günümüzde kadastro; toprak insan iliflkileri-
ni modelleyen bir bilgi sistemi olarak tan›mlanmaktad›r.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü son y›llarda bilgi
teknolojileri deste¤inde genifl bir aç›l›m sa¤layarak önemli
projeler yürütmektedir. Bu çal›flmalar›; Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi (TAKB‹S), Sabit GPS ‹stasyonlar› (CORS-TR),

kurulufl kadastrosunun tamamlanmas›, tapu arflivinde mev-
cut elli bin Osmanl› tapu kay›tlar›n›n say›sal ortama
aktar›larak otomasyonun sa¤lanmas› (TARBIS),Türkiye
Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyap›s›na yönelik
strateji ve politika döküman› haz›rlanmas›, ülkemizde
bugüne kadar yap›lan kadastro çal›flmalar› sonucu üretilen
yaklafl›k 490 bin adet paftan›n, günün teknolojisine
uygun, güncel, güvenilir duruma getirilmesi için yaklafl›k
2/3‘sinin güncellefltirilmesi, say›sallaflt›r›lmas› ve yenilen-
mesi yönündeki tespit çal›flmalar› fleklinde özetleyebiliriz. 

Odam›z, özetle belirtti¤imiz tapu ve kadastro çal›flmalar›n
da, bu projelerin baflar›ya ulaflmas› yan›nda Eylem 47,
Eylem 36 TKGM‘nin yeniden yap›lanmas›, Lisansl› Ölçme
Bürolar›, ülkemiz de¤er haritas›n›n ç›kart›lmas›, Harita-
Kadastro özel müzesi gibi çok önemli çal›flmalara katk› ve
destek vermekte ve bu çal›flmalarda aktif yer almaktad›r.
‹fade etti¤imiz bu projelerde harita kadastro ailesi büyük
bir emek harcayarak hem kamuda hem de özel sektörde
çal›flmaktad›r. 

Nitelikli eleman ve donan›m ciddi önem içermektedir. Bir
yandan ücretli çal›flanlar›n ekonomik durumu, di¤er yan-
dan yaklafl›k maliyetlerin düflük olmas› ister istemez olumsu-
zluk yaratmakta, verimlili¤i düflürmektedir. Bu nedenle
kamuda çal›flanlar›n ücretleri yoksulluk s›n›r›ndan insanca
yaflam seviyesine mutlaka ç›kart›lmal›d›r. Yaklafl›k
maliyetlerde günün gerçekleri dikkate al›narak kesinlikle
iyilefltirilmelidir.

Bilindi¤i üzere, insano¤lu yaflam› boyunca çevresiyle olan
iliflkilerde öncelikle bulundu¤u mekan› tan›ma gereksinimi
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duymufltur. Ça¤lar boyunca mekan ve insan aras›ndaki
iletiflim ba¤›n› kuran en önemli araç hep harita olmufltur.

Biliflim teknolojisindeki h›zl› geliflmelere tan›kl›k eden
ça¤›m›zda her türlü bilgiyi toplamak, ifllenebilir hale
getirmek ve bilgiyi toplumun yarar›na paylaflmak en önem-
li de¤erler olmufltur. Bu anlamda tüm bilgilerin % 75‘ini
oluflturan harita bilgilerinin elektronik ortamda
yönetilmesinde etkin bir araç haline gelen Co¤rafi Bilgi
Sistemleri (CBS), bugünün ve gelece¤in en önemli bilgi
teknolojileri aras›nda yer almaktad›r. TMMOB ad›na
sekreteryas› Odam›zca yürütülen CBS Kongresi bu y›l Ekim
ay›nda gerçeklefltirilecektir.

Sevgili Konuklar, De¤erli kat›l›mc›lar,

Odam›z, kamusal görev ve sorumluluk anlay›fl› içersinde;
tapu ve köy kanununda yap›lan de¤iflikliklerle tar›m arazi-
lerinde ve kamuya ait tafl›nmazlarda plan de¤iflikli¤i
yap›larak yabanc›lara toprak sat›lmas›ndaki tehlikenin
alt›n› çizmek için haz›rlad›¤› “Neo-liberalizmin K›skac›nda
Türkiye Topraklar›” raporunu kurum, kurulufl ve kamuoyu ile
paylaflm›flt›r. Odam›z, “toprak; özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›n
simgesidir” vurgusunu yaparak toplumsal bir de¤er olan
topra¤›n k›sa dönemli ekonomik ç›karlar için yabanc› ser-
mayeye sat›lmas›na karfl› ç›kt›¤›n› haz›rlad›¤› raporunda
ifade etmifltir.

Odam›z yine kamusal görevinden hareketle, anonim
flirkete dönüfltürülerek ilerde özellefltirme kapsam›na
al›nabilecek cumhuriyetimizin temel kurumlar›ndan olan ve
yerel yönetimlerin eli kula¤› olan “‹ller Bankas›‘n›n” A.fi.‘ye

dönüfltürülmesinde neden ve niçinleri ortaya koyan bir
rapor haz›rlayarak kamuoyuna sunmufltur.

Bilindi¤i üzere ‹ller Bankas› yerel yönetim bankac›l›¤›
hizmet alan›nda faaliyet gösteren bir kamu kurulufludur.
Yerel yönetim bankac›l›¤›, kamu yönetimi, alt yap› sektörü
ve bankac›l›k sektörünü bir araya getiren bir aland›r. ‹ller
Bankas›n›n boflaltaca¤› bu alana uluslar aras› finans kuru-
lufllar›n›n dolduraca¤›, yerel yönetimlerin hem mali hem de
teknik yönden büyük s›k›nt›lar yaflayaca¤› flimdiden
görülmelidir. Odam›z ‹ller Bankas›n›n kamusal kimli¤inden
kopart›lmas›n› de¤il, günün koflullar›nda iyilefltirilmesinden
yanad›r.

Gündemde olan bir di¤er konu, Kentsel Dönüflüm diye
bafllayan daha sonra “Dönüflüm Alanlar›” diye son fleklini
alan yasa tasar›s› meclis komisyonlar›ndan geçmifl durum-
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dad›r. Söz konusu yasa tasar›s› neyi amaçlamaktad›r. E¤er yasa tasar›s›; kamu
kurum ve kurulufllar›n mülkiyetindeki tafl›nmazlar› özel mülkiyetin emrine açacak-
sa, kamu yarar›ndan vazgeçilerek toprak rant›n› ve piyasas›n› geniflleterek
toprak yönetiminde piyasac›l›¤›n hakim hale getirilmesini ve toprakta kamu
mülkiyetinin çözülmesini ve bütüncül planlama yerine yüksek kâr vaat eden
ranta dayal› stratejik alanlarda dönüflüm uygulamas›n› getirecekse bir imar aff›
niteli¤i tafl›yacaksa Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak bu yasa
tasar›s›n› uygun görmemiz olanakl› de¤ildir.

Halbuki; 3194 say›l› ‹mar Kanununda bütüncül bir güncelleme için Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›n›n koordinasyonunda Odam›z›n da yer ald›¤› çok genifl
kat›l›ml› çal›flmalar yap›lm›fl ve yasa tasar›s› tasla¤› oluflturulmufltu. Ancak
sadece “Dönüflüm Alanlar›” diye parçac› bir yaklafl›mla bu alan› yasa bütünün-
den kopartmak ve ruhunu de¤ifltirmek bilimsel süreçlerle uyuflumlu de¤ildir. Bir
yerleflim olgusu olarak kent, sadece bir yap› alan› de¤il ayn› zamanda sosyal,
kültürel olarak infla edilmifl bir iliflki alanlar› bütünüdür.

Dolay›s›yla, kente yap›lm›fl olan her türlü müdahale o yöre insan›na, o alan›n
do¤as›na, ekolojisine kültürel, sosyal, ekonomik yap›s›na sosyolojik ve psikolojik
dokusuna yap›lm›fl bir müdahaledir.

Biz mühendis ve mimarlar çok do¤al olarak, çarp›k ve kaçak yap›laflma ve
gecekondulardan oluflan köykentler de¤il, alt ve üst yap›s› mühendislik ve
mimarl›k ilkelerine uygun insan odakl› bir kent kültürü olgusunun yarat›lmas› için,
ak›l ve bilimle çal›flmalar›m›z› sürdürmek durumunday›z. Temel amac›n rant
sa¤lamak de¤il kamu yarar› olmas› kaç›n›lmazd›r.

De¤erli Konuklar, Sevgili Arkadafllar,

Kamulaflt›rma Kanunu ile birlikte yeniden düzenlenen ve Kas›m 2006 tarihinde
yay›mlanan bilirkiflilerin görev ve sorumluluklar›n› içeren yönetmeli¤in haz›rlan-
mas›nda Odam›z›n çok büyük eme¤i vard›r. Art›k, Bilirkiflilik görevini yürütmek
isteyen arkadafllar Odalar›m›z›n verecekleri e¤itime kat›larak alacaklar› yetki
belgeleri ile bu alanda çal›flmalar›n› sürdürecekler.
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Bilindi¤i üzere Kamu ‹hale Yasas›
yürürlü¤e girdi¤i tarihten günümüze
bir çok kez de¤iflikli¤e u¤rad›.
Bugünlerde yine de¤iflikli¤ine yönelik
çal›flmalar var. Ancak yap›lan bu
de¤iflikliklerde bir türlü mühendis ve
mimarlar›n lehine dönüflüm sa¤lana-
mam›flt›r. Gerek odalar›m›z ve
gerekse TMMOB‘nin onca u¤rafl›na
ra¤men mühendis ve mimarlar›n
müelliflik yetkileri ve kamu yarar›
yönünden hareketle de¤ifliklik öneri-
lerimiz hayat bulmad›. 

Avrupa Birli¤inin dayatt›¤› di¤er bir
önemli konu da yabanc› mühendis ve
mimarlar›n ülkemizdeki çal›flma izin-
lerindeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›d›r.
Zaten iflsizlik oran›n›n yüksek oldu¤u
ülkemizde mühendislik denkli¤i aran-

madan Ortado¤u ve orta asyadan
düflük ücretle getirilecek mühendis ve
mimarlar›n ülkemizde çal›flt›r›lmas›na
olumlu bakmad›¤›m›z› karfl›
oldu¤umuzu mücadele edece¤imizi
belirtmek isterim.” dedi 

Say›n ÖZTEN Kurultaylar›m›zda ele
al›nan konular, sunulan bildiriler ve
özellikle de sonuç bildirgesinin, hem
ulusal düzeydeki kurum ve kurulufllar,
üniversiteler, yerel yönetimler,
kamuoyu ve bas›n ile paylaflmay›,
hem de Uluslararas› meslek disiplin-
leri nezdinde iletiflim kurarak bu
paylafl›m› gündeme getirmeyi
amaçlamad›¤›m›z› belirterek ayr›ca,
Kurultay sonuç bildirgelerinin,
Odam›z çal›flma programlar›n›n
haz›rlanmas›na kaynak oluflturmakta
ve yön verdi¤ini ifade etti. Say›n
ÖZTEN  konuflmas›n›; Bizler, bilimi,
tekni¤i ve mühendisli¤i, ülkemiz
yarar›na, kamu yarar›na ve halk›n
refah› için kullanma konusunda
çal›flmalar›m›z› sürdürmeye devam
edece¤iz diyerek ve kat›l›mc›lar›
selamlayarak  tamamlad›.

Aç›l›fl Konuflmas› ve Plaket töreni son-
ras›nda, sponsor firmalarla yap›lan
toplant›larda firmalar›n önerileri
dikkate al›narak Yürütme Kurulunca
da benimsenen ve ilk defa Kurultay

afiflinde yer alan  ‘Ölçme
Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›’ ad›yla
16 özel firma, 5 kamu kurumu, 5
üniversite ve LÖSEV stand›n›n bulun-
du¤u 465 m2 lik Fuar alan›n›n
aç›l›fl›, Oda Baflkan›m›z, CHP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Cevdet SELV‹,
meslektafl milletvekilleri Erdal KARA-
DEM‹R ve Mikail ARSLAN,  Tapu ve
Kadstro Genel Müdürü, Devlet Su
‹flleri Genel Müdürü, Milli Emlak
Genel Müdürü ve çok say›da konuk,
misafir ve üyelerimizin kat›l›m›yla
yap›ld›.

11’ inci Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultay› ve Ölçme
Teknolojileri Yaz›l›m Fuar›
etkinli¤imizde mesleki, bilimsel ve
teknik oturumlarda 94’ü sözlü, 46’s›
poster toplam 140 bildiri sunulurken,
sosyal, kültürel ve  toplumsal alanda
ise; “Neo-liberal Politikalar”,
“Gençlik Oturumu”, “E¤itim”, “Toprak
ve Özgürlük”, “Kamu, Özel sektör ve
Uygulamalar” konulu paneller gerçek-
lefltirildi. Kurultay kapsam›nda TUJK
toplant›s› ve Jeodezi ve Fotgrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkanlar›n›n
ortak toplant›s› yap›ld›. Ayr›ca
Kurultay öncesi ve sonras› etkinli¤imiz
yaz›l› ve görsel bas›nda kamuoyu ile
paylafl›ld›.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›nca iki y›lda bir düzenlenen
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultaylar›’n›n on birincisi 2–6 Nisan
2007 tarihleri aras›nda Ankara
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilmifltir. Kurultaya Ana
Muhalefet Partisi olan CHP Genel
Baflkan Yard›mc›s›, ayn› zamanda
meslektafl›m›z olan üç milletvekili,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Müsteflar›, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü,
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürü,
TMMOB yöneticileri, TMMOB’ye
ba¤l› baz› odalar›n Yöneticileri,
Kamu kurum ve kurulufllar›n›n üst
düzey yöneticiler, üniversiteler,
üyelerimiz, özel sektör, ö¤renciler,
Odam›z kurullar›, davetliler, farkl›
meslek disiplininden mühendis ve
mimarlar olmak üzere toplam 1508
kifli kat›lm›flt›r. Ölçme Teknolojileri ve
Yaz›l›m Fuar›nda,  kat›l›mc› firmalarca
güncel teknoloji ürünleri tan›t›lm›flt›r. 

Geçmifl Kurultaylar›m›zda oldu¤u
gibi, teknik bildirilerin sunuldu¤u otu-
rumlar›n yan›nda ça¤r›l› ve toplumsal
içerikli oturumlar da yer alm›flt›r.

Teknik konulardaki bildiriler ikili para-
lel oturumlar fleklinde toplam 9 otu-
rumda ele al›nm›flt›r.

Kurultay›m›zda biri yurt d›fl›ndan
olmak üzere 6’s› ça¤r›l›, 2’si
komisyon bildirisi olmak üzere 94’ü
sözlü ve 46’s› poster toplam 140
bildiri sunulmufltur. Alt› panel ve bir
konferans da programda yer alm›fl,
bildiriler dahil, an›lan tüm sunumlar
17 oturumda; bir ya da iki salonda
eflzamanl› olarak gerçeklefltirilmifltir.
Ayr›ca Kurultay›m›z Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkanlar› toplant›s› ile Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas›’n›n
Sürekli Teknik ve Bilimsel
Komisyonlar›ndan baz›lar›n›n
toplant›lar›na ev sahipli¤i yapm›flt›r. 

24–26 Ekim 2007 tarihlerinde
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümünce Konya’da düzenlenecek
3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu ile 30 Ekim – 02
Kas›m 2007 tarihlerinde TMMOB
ad›na Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›nca Karadeniz

Teknik Üniversitesi ’nde düzenlenecek
Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresinin
ilk duyurular› da yap›lm›flt›r.
Odam›z›n çal›flmalar›n›n, topluma ve
kamuoyuna sunulmas› ve
paylafl›lmas›nda katk› ve destek
veren yaz›l› ve görsel bas›n temsilci-
lerine teflekkür plaketi verilmifltir.

Dokuzuncu kurultay›m›z›n slogan›
“De¤iflim, Geliflim, Nereye?”
fleklinde belirlenmiflti. 10.
kurultay›m›zda slogan›m›z “Özgür
Dünyaya...” fleklinde olmufltu. Bu
kurultay›n slogan› ise “De¤iflimi
Yönlendirelim” olarak seçildi. Bilim
ve Teknolojideki geliflmeler,
dünyam›z›n uygar ve geliflmifl kes-
imine, bu kesimde yaflayan insan-
lara, sorunsuz ve mutlu bir yaflam
sa¤layacak ölçüde sonsuz olanaklar
sunmaktad›r. Meslek adamlar› ve
meslekler de bu geliflmelerden etk-
ilenmektedir. Kimi meslekler zemin
kaybederken kimilerinde yeni ilgi ve
çal›flma alanlar› ortaya ç›kmaktad›r. 

11.Kurultay için seçilen slogan,
büyük bir bölümümüzün içinde
çal›flt›¤› Harita-Kadastro Sektörünü,
bundan böyle, Mekânsal Bilgi
Yönetim Sektörü olarak alg›lamak
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istedi¤imizi belirtmek içindir. Bu yeni konumda mühendis-
lerin karar süreçlerine daha fazla yak›nlaflmalar› ve
kat›lmalar› sa¤lanabilecektir.

Yerel Yönetimler
Küreselleflme politikas›, yüz elli y›ld›r tart›fl›lan merkezden
yönetim ve yerel yönetim sorununu yeniden gündeme getir-
mifltir. Son çeyrek yüzy›ld›r ›srarl› biçimde yerlefltirilmeye
çal›fl›lan devlet reformlar›, toplumun bir bölümünce ülkenin
parçalanmas›na yol açacak eyaletleflme, federalizme
geçifl ad›mlar› olarak görülüp reddediliyor. Reformcular ise
bu karfl› ç›k›fl› kimi zaman “paranoya”, kimi zaman
“öcüyle korkutma” çabas› olarak nitelendiriliyor. 

Yüz elli y›ll›k tart›flman›n odak noktas›, hem merkezden
yönetim hem de yerinden yönetim usulünün de¤ifltirilmesi
iste¤idir. Üniter-merkeziyetçi sistemde yüksek yönetim yetk-
isi –karar gücü merkezdedir. Bunun yerine aflamal› olarak
flu ad›mlar›n at›lmas› istenmektedir:

• Merkeziyetin, yani “yetki ve gücün bir merkezde toplan-
ma yo¤unlu¤unun” azalt›lmas›,
• Yerinden yönetiminde, yani “çok say›da yar› ba¤›ms›z
ya da özerk birimin bir merkezden yönetimi”nde merkezi
hareket alan›n›n daralt›lmas›,
• Yüksek yönetim yetkilerinin –egemenli¤in- merkez ile
yerel aras›nda paylaflt›r›lmas› 

Merkeziyet ile yerinden yönetim usulleri birbirine karfl›t
de¤il tamamlay›c› terimlerdir. Usul, esas› de¤ifltirmek üzere
farkl›laflmaktad›r. Geçmiflten bugüne bak›l›nca,
günümüzde yönetsel usul sorununun ülke ve toplum
birli¤inin sa¤lanmas› için çok önemli oldu¤u görülüyor.
Türkiye’nin sahip oldu¤u güçlü maddi zemini, kavramsal
netlik sa¤layarak güçlendirmek gerekiyor.

Küresel kapitalizmin, emperyalizminin yaflad›¤›
bunal›mdan ç›kmak ve egemenli¤ini sürdürmek için
1970’den bu yana ac›mas›z ve vahfli yüzünü flekil
de¤ifltirerek, yeni dünya düzeni ad› alt›nda sürdürmektedir.
Bu yönde ülkelere dayat›lmakta olan ve uygulamaya soku-
lan programlar sonucu hemen hemen her alanda, yap›sal
de¤iflikler gündeme gelmektedir.

Türkiye’de özellikle k›r›lma noktas› olan 24 Ocak 1980
kararlar› sonras› yaflan›lan bu süreçte enerjiden
haberleflmeye, e¤itimden sa¤l›¤a, tar›mdan sosyal güven-
li¤ine kadar her alan özellefltirme ad› alt›nda yap›sal
de¤iflim yaflan›yor. Cumhuriyetle yafl›t kurum ve kurulufllar
parça parça elden ç›kar›l›yor, yerli ve yabanc› fark
etmeden sat›fl› gerçeklefltiriliyor. Üretimde ve sanayi
yat›r›mlar›ndan uzaklafl›larak rant ekonomisi hayata geçir-
iliyor. Bu uygulamalar›n son örneklerinden biriside ‹ller
Bankas›’d›r. ‹ller Bankas› Anonim fiirkete dönüfltürecek
yasa tasar›s› Mecliste beklemektedir.
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Bilindi¤i üzere ‹ller Bankas› yerel yönetim bankac›l›¤›
hizmet alan›nda faaliyet gösteren bir kamu kurulufludur.
Yerel yönetim bankac›l›¤›, kamu yönetimi, alt yap› sektörü
ve bankac›l›k sektörünü bir araya getiren bir aland›r. ‹ller
Bankas›n›n boflaltaca¤› bu alana uluslar aras› finans kuru-
lufllar›n›n dolduraca¤›, yerel yönetimlerinin hem mali hem
de teknik yönden büyük s›k›nt›lar yaflayaca¤› flimdiden
görülmelidir. Odam›z ‹ller Bankas›n›n kamusal kimli¤inden
kopart›lmas› de¤il, günün koflular›nda iyilefltirilmesinden
yanad›r.

Neo-Liberal Politikalar
Amerika birleflik devletleri temyiz mahkemesi 1860’larda
anayasalar›n›n ek 14’üncü maddesine göre flah›slarla
tüzel kifliliklerin ayn› haklardan yararlanabilece¤i karar›n›
vermifltir. Bu kararla insan haklar› flirketlere devredilmifltir.
Bugün neo-liberal politikalar çerçevesinde ç›kar›lan kamu
ihale yasas› ile mühendislerin müelliflik hakk› flirketlere
devredilmifl bulunmaktad›r. Bu durum harita kadastro
mühendislerinin imar yasas›nda aç›kça tan›mlanan müel-
liflik hakk›n›n elinden al›nmas› anlam›na gelmektedir. Neo-
liberal politikalar topluma, insanlara, mühendislere bir
fleyler vermek için de¤il, onlardan çok fleyler almak için
uygulanan yeni politikalard›r.

Toprak ve Özgürlük
Neo-Liberalimizin savunucular›, 1970’lerin bafl›ndan
itibaren bütün dünyaya ancak kendi örneklerini yaflama
geçirdikleri takdirde refah düzeyine ulaflabileceklerini ya
da refah sahibi iseler bu flekilde refah› sürdürebileceklerini
ö¤ütlemektedir. Modernleflmenin ve kalk›nman›n reçetesi,
uluslar aras› kredi kurulufllar› taraf›ndan yaz›lmaktad›r.
Dünya Bankas›  (DB) ve Uluslararas› Para Fonunun ( IMF )
bafl›n› çekti¤i bu uluslar aras› kredi kurulufllar›, geliflmekte
olan ülkelerin iktisadi darbo¤az› aflmalar› ve yat›r›m yap-
malar›n› sa¤layacak d›fl borcu temin etmekte; bunun
karfl›l›¤›nda ülkelerin verilen ödevleri yerine getirmelerini
istemektedir. Bu ödevler, geliflmekte olan ülkelerde devletin
piyasadan çekilmesi ve serbest piyasa ekonomisine
geçilmesi temelinde flekillenmektedir. Özetle, d›fl borç
karfl›l›¤› dayat›lan yeniden yap›lanma süreci ile bu ödevler
hayata geçirilmektedir. Yeniden yap›lanma süreci,
ülkelerin sadece ekonomik yap›lar›n› de¤il, sosyal, kültürel
ve politik yap›lar›n› da de¤ifltirmektedir.

Neo-Liberal politikalar›n Türkiye’ye yans›mas› 24 Ocak
kararlar›d›r. 1970’li y›llarda uygulanan kalk›nma poli-
tikalar› emperyalist ülkeler taraf›ndan y›prat›lm›fl ve
geçerlili¤i kaybettirilmifltir. Böylece, Türkiye uluslar aras›
ekonomik sisteme uyum sa¤lamaya zorlanan ve d›fl borca
ba¤›ml› bir ülke konumuna sokulmufltur.

Yabanc›lara toprak sat›fl› da bu dönemde uygulanan day-
atma politikalar›n›n bir uzant›s›d›r ve kapalitizmin geldi¤i
yeni aflama ile ayr› bir önem kazanm›flt›r. Yabanc›lara
toprak sat›fl›, toprak ve mülkiyet unsurlar› üzerinde yükselen
bir konudur. Topra¤›n k›t bir do¤al kaynak olarak de¤eri
her geçen gün artmaktad›r. Toprak, mülkiyet ile birlikte ele
al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ün simgesidir.
Yabanc›lara toprak sat›fl›, emperyalizmin yay›lmac› poli-
tikalar›n›n bir parças› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kamu, Özel Sektör, Uygulamalar
Kurultayda gerçeklefltirilen Kamu, Özel Sektör ve
Uygulamalar konulu Panelde, Odam›z›n 50 y›ld›r
yay›nlar›, kurultaylar› ve konu ile ilgili kongrelerde belirtti¤i
görüfllerinin ›fl›¤› alt›nda günümüz teknolojisindeki
geliflmeler de dikkate al›narak: kadastro konusu a¤›rl›kl›
olara ele al›nm›fl ve afla¤›daki görüfller dile getirilmifltir:
• Mekansal bilgi sistemini içeren, yaflayan kadastro
davas›n›n, dünyadaki geliflmeleri de dikkate alarak yasal
boflluklar için gerekli çal›flmalar›n eylem aflamas›na geçir-
ilmesi için bir kurul oluflturularak hemen çal›flmalara
bafllamas› gerekti¤i;
• Sektör özelli¤ini henüz tafl›mayan serbest
çal›flanlar›m›z›n kamu ile birliktelik sa¤layarak bu özelli¤i
tafl›yabilece¤i;
• ‹hale Yasas›n›n öngördü¤ü ölçütler nedeniyle, ihale
sonuçlar›na bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan durumun pek hofl
olmad›¤›, bunun ancak mühendislik eti¤inin tam yerine
getirilmesiyle afl›labilece¤i;
• Kamu kurumlar›nda mesle¤imizle ilgili birim
baflkanlar›n›n yeni aç›l›mlar›n›n, serbest çal›flanlar
aç›s›ndan dikkatle izlenmesi gerekti¤i.

Gençlik
11. THBK kapsam›nda düzenlenen Gençlik Oturumuna
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i e¤itimi veren sekiz
üniversiteden birer ö¤renci temsilcisi sunum yapm›flt›r. On
birinci kurultay›m›zda sunum yapan ö¤rencilerimizin yan›
s›ra farkl› üniversitelerimizden dinleyici olarak yaklafl›k
200 ö¤rencimiz Kurultay›m›za kat›lm›flt›r. Ö¤rencilerimiz
sunumlar›ndan önce, daha önceki y›llarda yapt›klar› etkin-
liklerden derlenen yaklafl›k 12 dakikal›k bir film gösterimi
yapm›fllard›r. 

Ö¤rencilerin sunumlar›, gençlik heyecan›, coflkusu ve
dinamizmi ile Kurultaya canl›l›k katm›fllard›r. Sunumlarda
yetkin mühendislik konusu önemli bir yer tutmufl; bu
konunun geleceklerini tehdit etti¤i, yetkin mühendisli¤e

18 Nisan 2007



karfl› mücadele edilmesi gerekti¤i vur-
gulanm›flt›r. Üniversitelerdeki mesleki
e¤itim yetersizliklerinin giderilmesi,
ders planlar› ve staj programlar›n›n
güncellenmesi ve yeniden
yap›land›r›lmas› gerekti¤i ifade edil-
mifltir. Diplomalarda mühendis unvan-
lar›n›n yaz›lmamas›n›n imza yetkisinin
ellerinden al›nmas› ve kazan›lm›fl hak-
lar›n›n gasp› olarak
de¤erlendirilmifltir.  Örgütlülük bil-
incinin gelifltirilmesi için flu anda
sadece ‹stanbul fiube kapsam›nda
yer alan ö¤renci üyelerin düzenledi¤i
‹stanbul Haritac›lar› Sosyal Çal›fltay›
di¤er üniversitelere de yay›larak
Türkiye Haritac›lar› Sosyal
Çal›fltay›n›n düzenlenmesi talep edil-
mifltir. Ayr›ca bu y›l dördüncüsü
Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde
düzenlenecek olan Genç Haritac›lar
Günleri’nin organizasyonunda ö¤ren-
cilerin aktif bir flekilde yer ald›¤› vur-
gulanarak, bu etkinli¤e di¤er üniver-
sitelerdeki ö¤rencileri davet
etmifllerdir. 

Ö¤renci üyelerini sanal ortamda bir
araya getiren bir platformun HKMO
bünyesinde oluflturulmas›n›n

gereklili¤i ifade edilmifltir. Ö¤rencil-
er, Harita ve Bilimsel Teknik
Kurultay›’nda yer almaktan mutluluk
duyduklar›n› ve bundan sonraki
Kurultaylarda da yine söz hakk› bul-
may› umduklar›n› dile getirmifllerdir.

Mühendislik Ölçmeleri
Mesle¤imizin di¤er disiplinlerle ara
kesitini oluflturan çal›flma alanlar›
aras›nda yeri olan mühendislik
ölçmelerinin önemi gün geçtikçe art-
maktad›r. Bu geliflmelere paralel
olarak üniversitelerde e¤itim ö¤retim
planlar› bu konuda güncellenmeli ve
mühendislik ölçmeleri konusunda
meslek içi e¤itime önem verilmelidir.
Ülkemizde mühendislik ölçmeleri
konusunda yap›lan çal›flmalara
bak›ld›¤›nda genel olarak bir stan-
dard›n oluflmad›¤› gözlenmektedir.
Mühendislik ölçmeleri konusunda
akademik çevrelerle uygulay›c›
kurumlar, iflbirli¤ine giderek standart
oluflturma çal›flmalar›na bir an önce
bafllanmal›d›r. 

Kartografya
Mesle¤imizin harita üretim
teknikleriyle u¤raflan kartografya
dal›n›n amaçlar›ndan birisi, çeflitli

alanlara yönelik harita türlerinin üreti-
mini sa¤lamak ve bu haritalar›n
toplum içinde kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmakt›r. Bu ba¤lamda bil-
gisayar teknolojisinin olanaklar›ndan
da yararlan›larak, özellikle büyük
kent haritalar›n›n kamu ve özel sektör
kurulufllarca haz›rlanarak,
kullan›c›lara sunulmas›, harita ve
kadastro mühendisli¤inin önemli bir
faaliyeti olacakt›r. 

Harita Tapu Kadastro
Sektöründe Yeniden
Yap›lanma 
Bu sektör tafl›nmaz mallara yönelik
tapu, sicil, kadastro ve harita hizmet-
leri vas›tas›yla 70 milyon insan›m›za
hizmet sunmaktad›r. Ülke nüfusunun
art›fl› ve k›rsal kesimden kentlere göç
sebebiyle kentsel alanlar›n geniflleme-
si sonucu ortaya ç›kan zorunlu imar
hizmetleri ile tar›msal alandaki arazi
düzenleme, sulama, yol, turizm ve
di¤er bay›nd›rl›k hizmetleri için zorun-
lu altyap› durumundaki tapu, kadas-
tro ve harita hizmetlerine karfl› talep
ve gereksinim gün geçtikçe
yo¤unlaflmaktad›r.

Sivil amaçl› harita yap›m›nda birden
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çok kamu kuruluflunun yetkili ve görevli olmas› nedeniyle,
harita yap›m standartlar›n›n belirlenmesi, kullan›m›, bilgi-
lerin arflivlenmesi ve depolanmas›nda ülke genelinde bir
karmafla gözlenmektedir. Bunlar›n yetkili ve sorumlu ola-
cak bir kurulufl taraf›ndan belirlenmesinde büyük yarar
vard›r. 

Teknolojik geliflime ba¤l› olarak son y›llarda tapu, kadas-
tro ve harita sektöründe beklentiler artm›fl ve kullan›c›
çevresi genifllemifltir. Topra¤a iliflkin bilgileri toplama, sak-
lama ve güncel tutarak kullan›c›lara an›nda sunulmas›
konusunda Tapu-Kadastro ve harita sektöründe tüm yurt
düzeyinde otomasyon yat›r›m ve çal›flmalar›na ihtiyaç
duyulmaktad›r.

Tapu, kadastro ve harita hizmetlerindeki mevcut hizmetleri
aflabilmek, bürokratik ifl ve ifllemleri asgariye indirmek
suretiyle h›zl›, etkin ve verimli hizmet ve bilgi üretebilmek,
toplanan bilgileri çok k›sa sürede kullan›c›lara sunabilmek
amac›yla genel bütçeye ve kendine kaynak yaratan, kural
koyan, denetleyen, destek veren, dengeleyen ve etkin bir
yap›ya sahip olan, yurt d›fl›nda gerçek ve tüzel kiflilere
hizmet ihraç edebilen, idari ve mali özerkli¤e sahip döner
sermayeli bir kamu kuruluflunun oluflturulmas›nda zorunluluk
vard›r.

Dünyada ve Türkiye’de Kadastro
Türkiye’nin özellikle Frans›z kadastrosundan tan›d›¤› plana
dayal› kadastro çal›flmalar›, günümüzde hemen bütün
dünyan›n yöneldi¤i bir kadastro olmaktad›r. Günümüzde,
sürdürülebilir ekonomik geliflmenin temeli olarak, uygun
arazi yönetimi gösterilmektedir. Arazi ya da daha genifl
kavram olarak emlak sorunu, ancak kadastro ile belirli
hale getirilebilir, güvence alt›na al›nabilir. Bu yaklafl›mla
ele al›nan kadastro, Dünya Haritac›lar Birli¤i’nin (FIG), bu
konuda hemen bütün ülkelere, içerikleri farkl› da olsa,
kadastro yap›m›n› önermekte ve destek vermektedir.

Türkiye’de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflunun hemen
arkas›ndan 1925 bafllat›lan kadastro çal›flmalar›, önce
ekonomik, toplumsal ve vergi amac› ile düzenlenmifltir.
Ancak ilk uygulamalar› sadece büyük kentlere özgü kalan
çal›flmalar, 1934 y›l›ndan sonra salt tafl›nmaz mülkiyetinin
belirlenmesine ve Türk Medeni Kanununun öngördü¤ü
tapu sicil sisteminin kurulmas› amac›na yöneltilmifl ve bu
güne kadar da bu amaç do¤rultusunda çal›flmalar
sürdürülmüfltür.

Günümüzde hemen bütün dünyada gözlendi¤i gibi,
geliflen temel bilgi teknolojilerinin de deste¤i ile Türkiye’de
de kadastro, mülkiyeti güvence alt›na alan ve arazi

piyasas›n›n sorunsuz ifllemesine altl›k olan, adil ve düzenli
vergilemenin yine sa¤l›kl› altl›¤› olacak biçimde tafl›nmaz
de¤erlerini gösteren ve arazi ile ilgili her tür projeleme ve
planlama, haz›rlanan projelerin araziye uygulamas›nda
altl›k olacak bir arazi bilgi sistemine dönüfltürülmek duru-
mundad›r. 

Türkiye’de tapu ve kadastro hizmetlerinin, geliflen teknolo-
jiler ve genel olarak kadastrodan beklenen görev ve
hizmetler göz önünde bulundurularak yeniden
yap›land›r›lmas› gerekli noktaya gelinmifltir. Temel bilgi
teknolojilerinin de deste¤i ile parsel bazl› bir arazi bilgi
sistemi kurulmas›n› ve sürdürülmesini sa¤layacak bir hizmet
ve örgüt yeniden yap›land›r›lmas› gereklidir.

Takbis
TAKB‹S, ileri bilgi teknolojileri kullan›larak TKGM hizmet-
lerinin daha sa¤l›kl›, süratli, güvenilir ve etkin bir flekilde
plânlanmas›, yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi, di¤er
kurum ve kurulufllara vermekte oldu¤u mülkiyete iliflkin veri-
lerin daha yayg›n bir flekilde kullan›m›n›n sa¤lanmas›n›n
ve bu çerçevede tapu ve kadastro çal›flmalar›n›n ve bilgi-
lerinin Çok Amaçl› Arazi Bilgi Sistemine TAKB‹S’ e
dönüfltürülmesinin amaçland›¤›, üretti¤i/üretece¤i bilgilerin
kurum içi kullan›m ve kurum d›fl› di¤er kurum ve kurulufllarla
bütünleflmifl olarak çoklu kullan›ma sunulaca¤› stratejik bir
“e-devlet” projesidir. 

Bilgi sadece vatandafla hitap etmemektedir. TAKB‹S
sadece kendi içindeki faaliyetlerin otomasyonunun amaç-
land›¤› bir sistem de de¤ildir. TAKB‹S verilerini altl›k olarak
kullan›p, kendi sorumluluklar›nda yürüttükleri iflleri say›sal
ortamda gerçeklefltirecek birçok kurum ve kurulufl bulun-
maktad›r. Avrupa Toplulu¤una girifl sürecinde oldu¤umuz
bugünlerde veri standard›n›n sa¤lanmas›, üretilen verinin
paylafl›lmas› büyük önem arz etmektedir. 
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TAKB‹S’in ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmas› ile yerel yönetim-
lerin ve di¤er kamu kurumlar›n›n, Kent Bilgi Sistemi kurma
çal›flmalar›nda TAKB‹S bilgilerinden temel bilgi olarak fay-
dalanacaklar› ve Kent Bilgi sistemlerinin, bu temel bilgiler
üzerine, veri tekrar›na düflülmeden, kurulabilece¤i beklen-
mektedir.

TAKB‹S’in yayg›nlaflt›r›lmas›yla, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Orman Genel Müdürlü¤ü, Tar›m Bakanl›¤›, Arsa Ofisi
Genel Müdürlü¤ü, Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü, Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Devlet Su ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, Tar›m Reformu
Genel Müdürlü¤ü gibi kamu kurum ve kurulufllar›m›z›n
yan›nda 50’ye yak›n sektör ve disipline veriler sa¤lanmak-
la ülke kaynaklar›n›n israf› önlenmifl olacakt›r.

TAKB‹S, içinde yaflad›¤›m›z Bilgi Ça¤› gereklerine ve “e-
devlet” felsefesine uygun olarak gelifltirilen önemli bir “bilgi
altyap›s›” projesidir. TAKB‹S projesi MERN‹S Projesiyle bir-
likte Elektronik Devletin Omurgas›n› oluflturacakt›r. Gelifltir-
ilen yaz›l›mlar ve bunlar›n sa¤lad›¤› yararlar sonucunda,
standart d›fl› çal›flma ve veri üretimi tekrar›ndan kay-
naklanan kay›plar önlenecek, Türkiye’ye prestijli bir konum
sa¤lanabilecek, bu konuda dost ve kardefl ülkelere örnek
olacak ve ikili iliflkilerin geliflmesine önemli katk›lar sa¤lay-
acakt›r. Bu özelli¤i ile TAKB‹S, bir teknolojik de¤iflim ve
dönüflüm projesidir.Bu nedenle de Aral›k 2006 da “e-
devlet” ödülüne lay›k görülmüfltür.

E¤itim
E¤itim sistemimizdeki çarp›kl›klar ve sorunlar nedeniyle
e¤itim, Kurultaylar›m›z›n vazgeçilmez konular› aras›nda
yerini almaktad›r. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultay›nda e¤itim konusu iki oturumda ele al›nm›flt›r. ‹lk
oturumda Cumhuriyet dönemindeki e¤itim genel olarak ele
al›nm›flt›r. 

Yaflad›¤›m›z dünyay› do¤ru de¤erlendirmenin baflta gelen
koflulu kuflkusuz bilimi yeterince anlamakt›r. Ders
kitaplar›nda ö¤retilenler, ne yaz›k ki, ezber bilgi olmaktan
ileri geçmemekte, araflt›rma etkinli¤ini alg›lamaya elver-
memektedir. Oysa bilim do¤ruyu bulma, olup bitenleri
aç›klama aray›fl› sürecinde ussal oldu¤u kadar imgesel ve
duygusal tüm yetilerimizi içeren bir etkinliktir. Türkiye’deki
e¤itim sistemi, bir bütün olarak mevcut sessizlik kültürünün
sürdürülmesinin bafll›ca araçlar›ndan biridir. 

“De¤iflimi Yönlendirmek”, etkinli¤i ola¤anüstü artm›fl bilim
ve teknolojin tüm insanl›¤›n onuru, özgürlü¤ü ve gönenci

için kullan›lmas›n› sa¤layacak bir ‘Uygarl›k Modeli’ni
gerektirir. Küresel ölçekte örgütlenen tekelci sermaye
s›n›f›n›n güdümündeki Bat›l› devletlerin yol açt›¤› ulus-
lararas› ortam, insanl›¤›n Bat› d›fl›ndaki pek büyük bölümü
için yol açt›¤› y›k›mlar›n gösterdi¤i üzere, böyle bir
uygarl›k modeli sunmaktan çok uzaktad›r.

Atatürkçü düflünce modeli ise, bilimin k›lavuzlu¤undaki
akl›n insan ve toplum yaflam›na yön vermesine dayal›
niteli¤i ile sömürgecili¤i yenmenin ve bir daha
sald›rmas›na f›rsat vermeyecek bir siyasal-toplumsal düzen
kurman›n, böylece uluslararas› yaflam› da açgözlülük,
çekememezlik ve kinden ar›nd›rman›n yolunu baflar›yla
göstermifl bir uygarl›k modeli de¤erindedir.”

Kendilerini nas›l tarif ederlerse etsinler, kendilerini ne
kadar demokrat sanarsa sans›nlar insanlara “nesne”
muamelesi yapmay› sürdürerek otoriter iliflkileri yeniden
üreten hiçbir pratik özgürlefltirici olamaz. Özgürleflme,
insanlara arma¤an edilecek bir fley de¤ildir, onlar›n
özgürleflme mücadelesine özne olarak kat›l›mlar›n›n
ürünüdür. Bu yüzden de özgürlükçü e¤itimin içeri¤i insan-
larla diyalog kurularak belirlenmifltir.

Bir ulusun e¤itim felsefesi, temelde, onun gelece¤e yönelik
“nas›l bir insan yetifltirmeliyiz” sorusuna yan›t veren bir pro-
jeksiyonu içermelidir. Gelecekte nas›l bir insan yetifltirmeliy-
iz fleklinde bir soru soruldu¤unda, yap›lmas› gereken fley
öncelikle; geçmiflte nas›l bir insan yetifltirme politikas›
oluflturuldu¤u ve sonuçlar›n›n ne oldu¤unun betimlenme-
sidir. Bu yap›lmadan, e¤itim felsefesinden bahsedilemez.

1940’l› y›llarda üniversitelerin özerkli¤inin bafllad›¤›
dönem Köy Enstitülerinin kuruldu¤u döneme denk gelmek-
tedir ki; bu dönemde UNESCO taraf›ndan dünyaya Türk
e¤itimi model örnek olarak gösterilmifltir. Türk e¤itim tari-
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hine bak›ld›¤›nda Cumhuriyetin e¤itim projesinin bu
dönemde aya¤a kalkt›¤›, ancak çok k›sa sürede önünün
kesildi¤i görülmektedir. 

E¤itim politikas›, geçmiflin izlerini tafl›yan, bugünün
gereksinimlerine yan›t veren, gelece¤e yönelik alg›lamalar›
bünyesinde tafl›yan ulusal bir projedir. Bu proje ulusun
yüre¤i ve sesidir. Bu proje, sürdürülebilir, kapsay›c› ve
gelifltirici olmal›d›r. Bu özelliklere sahip bir e¤itim poli-
tikas›, çocuk ve gençleri merkeze alarak, felsefe, kültür ve
bilim temelinde yükselmelidir.  

Bugünü gelecekte kurmak için, demokratik, özgür ve bilim-
sel bir e¤itim politikas›n› yaflama geçirmek için mücadele
etmeliyiz.  

E¤itim tarihinden bugüne kadar olan din merkezli e¤itim,
insan merkezli e¤itim ve toplum merkezli e¤itim olmak
üzere üç e¤itim anlay›fl›ndan ayr›nt›l› olarak bahsedilmifltir.
Özel e¤itim yöntemlerine girilmemifltir. E¤itim neden, niçin
nas›l yap›l›yor sorular›na cevaplar aranarak e¤itim felsefesi
anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

E¤itim bilimi ile ilgili konular ele al›narak e¤iticilere düflen
görevler belirtilmifl ve bilgili, ça¤dafl nesillerin yetiflmesi
için nas›l bir e¤itim ö¤retim anlay›fl›n›n olmas› gerekti¤i
vurgulanm›flt›r. Okullarda yap›lan e¤itim ve ö¤retim
faaliyetlerinin yetersizli¤inden, topluma ve bireylere düflen
sorumluluklar dile getirilmifltir. Günümüzde ortaya ç›kan
dinsellefltirilmifl e¤itim dolay›s›yla ortaya ç›kan sorunlardan
bahsedilmifltir.

‹kinci oturumda ise jeodezi ve fotogrametri (harita kadas-
tro) mühendisli¤i e¤itimi ele al›nm›flt›r. Harita
mühendisli¤inde e¤itimin kalitesisin artt›r›lmas› yönünde

üniversitelerimizde yap›lan çal›flmalar ve uygulamalardan
örnekler ele al›nm›fl ve tart›fl›lm›flt›r. Son y›llarda
mesle¤imiz, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ile birlikte
Dünyada yeniden yap›lanmaya girmifl ve bunun sonucun-
da klasik adland›rmalar, yerini yeni kimli¤i ifade eden
adland›rmalara b›rakm›flt›r. Bu ba¤lamda çeflitli ülkelerde
mesle¤imizin ald›¤› isimler belirtilerek bir isim önerisinde
bulunulmufl ve tart›fl›lm›flt›r. Ülkemizdeki 10 üniversitenin
jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i bölüm baflkanlar›
toplant›s›nda mesle¤imizin ad›n›n, oy çoklu¤u ile  “harita
mühendisli¤i” olarak benimsendi¤i ve baz› üniversitelerim-
izde bölüm ad›n›n de¤ifltirilmesi için gerekli giriflimlerde
bulunulaca¤› ifade edilmifltir. Son y›llarda yeniden yap›lan-
maya giden mesle¤imizin yeni ifl olanaklar›na kavufltu¤u,
harita mühendisine olan ihtiyac›n artt›¤›, çeflitli ülkelerde
harita mühendislerinin say›s› ve ülke nüfusu verilerek bir
karfl›laflt›rma yap›lm›flt›r. Ö¤renciler,  e¤itimde uygula-
man›n daha a¤›rl›kl› yer almas› yönündeki görüfllerini dile
getirmifllerdir.

Dönüflüm Alanlar›
Dönüflüm alanlar› hakk›nda bay›nd›rl›k, imar, ulaflt›rma ve
turizm komisyonunun kabul etti¤i kanun tasar›s›n›n amaç
maddesine bak›ld›¤›nda planlama bütünselli¤inden uzak
parçac› bir yaklafl›mla ele al›nd›¤› ve kamu yarar›
ilkelerinden uzak bir yasa tasar›s› oldu¤u görülmektedir.
Yürürlükte olan 5366 say›l› kanunla “Y›pranan Tarihi ve
Kültürel Tafl›nmaz Varl›klar›n Yenilenerek Korunmas› ve
Yaflat›larak Kullan›lmas› Hakk›nda Kanun” kapsam›nda da
görüldü¤ü flekilde kamu yarar› karar› olmadan
gerekti¤inde acele kamulaflt›rma yetkisi de dahil olmak
üzere kamu ve özel mülkiyette olan tafl›nmaz mallara el
konularak piyasa mal› haline getirilerek sat›fla sunulmas›
kamu yarar› ilkense ayk›r›d›r. Dönüflüm alanlar›
kapsam›nda kentsel alana k›rsal alan düzenlemesi de
eklenmifltir. Oysa yürürlükte olan toplulaflt›rma kanunu bu
amaca hizmet etmektedir. ‹mar yasas›n›n 18. maddesi
yeniden ele al›narak eflde¤erlik ilkesine göre imar plan›
uygulamas› yap›lacak yasal düzenlemelere hayata geçir-
ilmesi arsa, arazi ve binalara ait de¤erleme haritalar›n›n
yap›lmas› gecikmifl bir ihtiyaçt›r. Dönüflüm alanlar›
hakk›nda kanun tasar›s› aysbergin görünen k›sm›d›r; görün-
meyen k›sm› ise tutulu sat›fl kanunu gere¤ince kamu ve
özel mülkiyete ait tafl›nmazlar›n yabanc› kiflilere ya da
orta¤› oldu¤u sermaye flirketlerine sat›lmas›ndan baflka bir
fley de¤ildir.

Uzaktan Alg›lama
Uzaktan Alg›lama Teknolojisi ile mevcut durumunu ve
zamansal de¤iflimini belirlenmesi amac› ile gerçeklefltirilen
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ilk çal›flmada, bölgede yaflanan
yanl›fl su kullan›m›n›n ve planlama
hatalar› Tuz Gölü ve çevresindeki
eko sisteme olumsuz etkileri aç›k bir
flekilde ortaya konulmufltur. Ülkemizin
tuz ihtiyac›n›n yaklafl›k %30’unu
karfl›layan böylesi önemli bir
kayna¤›n bilinçli kullan›lmas› ve
yönetilmesinin gereklili¤i bir kez
daha vurgulanm›flt›r. Uzaktan
alg›lama ve CBS teknolojileri
yard›m›yla su havzalar›n›n yönetimine
yönelik bir yaklafl›m ortaya
koyulmufltur. Sürdürülebilir
kalk›nman›n vazgeçilmez
bileflenlerinden biri olan su kay-
naklar›n›n korunmas›, küresel ›s›nma
ve insan kaynakl› etkilerin en aza
indirgenmesi ile ilgili yap›lacak olan
çal›flmalarda sektörümüzün yeri ve
sorumluluklar› vurgulanm›flt›r. Kültürel
miras›n korunmas›n›n öneminin daha
da ön plana ç›kt›¤› günümüzde sek-
törümüze iliflkin teknolojilerin bu
amaçla kullan›m›n›n getirece¤i fay-
dalar gözler önüne serilmifltir. Orta
çözünürlükteki uydu görüntüleri baz
al›narak piksel ve nesne tabanl›
s›n›fland›rma yaklafl›mlar›
karfl›laflt›rmal› olarak ele al›nm›flt›r.
Çal›flman›n sonucunda nesne tabanl›
s›n›fland›rma yaklafl›mlar›n›n daha
yüksek do¤rulukta sonuçlar verdi¤i
anlafl›lm›flt›r. 2007 y›l›n›n sonlar›na
do¤ru yörüngeye yerlefltirilmesi plan-

lanan GEOEYE – 1 uydusunun
detayl› bir tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir.
Kullan›ma girdi¤inde bünyesindeki
yüksek teknolojilerin bir sonucu olarak
0,41 m mekansal çözünürlükteki
uydu verilerini sektöre sa¤layacak
olan ticari amaçl› uydunun IKONOS
uydusunun gelifltirilmifl bir devam›
özelli¤ini tafl›maktad›r.  

TUSAGA Aktif / CORS TR
Bu TUSAGA Aktif / CORS TR proje-
si,  ‹stanbul Kültür Üniversitesi (‹KÜ)
ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü (TKGM) taraf›ndan
TÜB‹TAK’a sunulmufltur. Proje,
TÜB‹TAK taraf›ndan 18 Nisan 2006
tarihinde kabul edilmifltir. Daha sonra
Harita Genel Komutanl›¤›’n›n da
ortak müflteri olarak TKGM’nün
yan›nda yer almas› ile proje, 8
May›s 2006 tarihinde resmen
bafllam›flt›r. Bu proje;

• Baflta ülke kalk›nmas› amac›na
yönelik olmak üzere co¤rafi belge ve
bilgilerin üretilmesi ve
de¤erlendirilmesi için gerekli olan
hassas konum verilerini CORS yön-
temleriyle daha h›zl›, ekonomik ve
duyarl›kl› elde etmek, 

• Her türlü navigasyon, araç izleme
ve ulafl›m için sa¤l›kl› konum belirlen-
mesini sa¤lamak, 

• Hücresel dönüflüm parametrelerinin

belirlenmesi konusunda TKGM ve
HGK baflta olmak üzere tüm harita
ve harita bilgisi üreten kurumlar›n bu
konu ile ilgili temel sorununu çözmek
ve böylece klasik yöntemlerle üretilen
mevcut analog formdaki kadastro
ölçülerinin ve paftalar›n›n, halen kul-
lan›lmakta olan datuma ve TAKB‹S’e
aktar›m›n› sa¤lamak, 

• Bir deprem ülkesi olan yurdumuzda
tektonik (plaka) hareketlerinin son
derecede duyarl› ve sürekli olarak
izlenmesini sa¤lamak, erken uyar› sis-
temlerine altl›k oluflturmak ve
plakalar›n deformasyon h›z ve miktar-
lar›n› belirlemek, 

• Türkiye’nin yer ald›¤› bölgedeki tro-
posferi ve iyonosferi modellemek ve
böylece daha sa¤l›kl› meteorolojik
tahminler ile sinyal ve iletiflim konular›
baflta olmak üzere birçok bilimsel
çal›flmaya olanak ve katk› sa¤lamak, 

• TKGM ve HGK baflta olmak üzere
büyük ölçekli harita ve harita bilgisi
üreten kurumlar›n, Jeodezik nokta
tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve
hesab›, Yersel harita ve kadastro
ölçmeleri, TAKB‹S veri dönüflümü ve
yeni verilerin derlenmesi, CBS/KBS
amaçl› di¤er yersel ölçmeler 
fieklinde özetlenebilen gereksinimler-
ine h›zl›, ekonomik ve sa¤l›kl› olarak
cevap vermek amac›yla gerçeklefltir-
ilece¤i ifade edilmifltir.
Bu projede, yüksek teknoloji
kullan›larak arazi ve araziye yönelik
co¤rafi tabanl› her türlü verinin h›zl›,
do¤ru ve güvenilir olarak toplanmas›
hedeflenmektedir. Böylece, kadastro
çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›, düzenli
kentleflmenin gerçeklefltirilmesi, e-
devlet baz›nda yap›lacak
çal›flmalar›n mekansal altyap›s›n›n
oluflturulmas› sa¤lanaca¤›
belirtilmifltir. 
Proje sonuçland›¤›nda, cm
do¤rulu¤unda co¤rafi konum, ülke
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genelinde herhangi bir yer ve zamanda, geleneksel yön-
temlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda son derece ekonomik ve çok
k›sa bir süre içerisinde elde edilebilece¤i ifade edilmifltir.
Konunun düzenlenen çal›fltayda genifl olarak ele
al›naca¤›, odam›z dahil di¤er kurum ve kurulufllar›n
görüfllerini dile getirilece¤i belirtilmifltir. 

CBS
Co¤rafi Bilgi teknolojileri alan›nda, Co¤rafi Bilgi
Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal Co¤rafi Veri
Altyap›s›, konumsal Web Servisleri, konumsal portallar,
adres bilgi sistemleri alanlar›ndaki yeni akademik
çal›flmalar olumlu geliflmelerdir. Di¤er yandan Kamu kesi-
minde, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB‹S) ile ilgili mev-
cut çal›flmalar yan›nda,  “Harita Bilgi Bankas› (HBB)”,
Ulusal Adres Bilgi Sistemi gibi, e-Dönüflüm Türkiye Projesi
kapsam›nda olan ve Ulusal Co¤rafi Veri Altyap›s›’n›n
bilefleni durumunda alg›lanabilecek olan yeni çal›flmalar›n
bulunmas›, olumlu geliflmeler olarak de¤erlendirilmektedir. 

Bununla birlikte, kamu sektöründe an›lan bu çal›flmalar
kapsam›nda, kamu kurumlar› dahil, ilgili bütün taraflar ya
da paydafllar aras›nda, mevcut durumdan çok daha etkin
bir koordinasyona ihtiyaç oldu¤u, bu kurultayda çok aç›k
bir biçimde ortaya ç›km›flt›r. Bu ba¤lamda, bu çal›flmalara
Üniversitelerin bir flekilde ve istenen oranda katk› koya-
mam›fl bulunmalar› da önemli bir eksiklik olarak görülmek-
tedir. 

Sonuç olarak, Siyasi Otoritenin, e-Dönüflüm Türkiye
Projesinin en temel bileflenlerinden biri durumundaki Ulusal
Co¤rafi Veri Altyap›s› (“Ulusal Konumsal Veri Altyap›s› /
Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi”) alg›lamas›n›, yürürlük-
te olan ilgili yasal altyap›dan çok daha genifl ve bütüncül
yeni bir yasal alt yap› ile ele almas› kaç›n›lmazd›r. Bunun
baflar›lamam›fl oldu¤u, Ulusal Co¤rafi Veri Altyap›s› kap-
sam›ndaki, bir k›sm› yukar›da an›lan, kamu sektörü pro-
jelerinin sürdürülmekte oldu¤u mevcut durumda ise, en
az›ndan daha güçlü bir koordinasyonun sa¤lanabilmesine

yönelik yeni yaklafl›mlar ve yeni mekanizmalar gelifltirmesi
gerekmektedir.  

Depremler ve Do¤al Afetler 
Ülkemiz baflta depremler olmak üzere, seller, heyelanlar
vb. birçok do¤a olay›n›n etkisi alt›ndad›r. Harita ve
Kadastro Mühendisli¤i, depremlerin önceden kestirilmesi
ve jeodinamik amaçl› çal›flmalarda yerbilimcilerle yapt›¤›
ortak çal›flmalarla, afet yönetimi ve deprem sonras› hasar
tespit çal›flmalar›nda önemli sorumluluklar üstlenen bir disi-
plindir. Heyelanlar›n belirlenmesi ve heyelanlar›n sosyo-
ekonomik etkilerinin belirlenmesi, afet yönetimi vb. konular-
da yap›lan çal›flmalar kat›l›mc›larla paylafl›lm›fl,
mesle¤imizin deprem ve do¤al afetler bafll›¤›nda üstlen-
di¤i rolün bir kez daha alt› çizilmifltir.

Türkiye – Avrupa Birli¤i iliflkileri
Kurultay da Türkiye – Avrupa Birli¤i iliflkilerine Brüksel’in
bak›fl aç›s›yla de¤il, Türkiye gerçeklerinden bakmam›z
gereklili¤i vurgulanm›flt›r. Uygulamada Hükümet, Avrupa
Birli¤i (AB) ne derse onu yap›yor. AB’nin isteklerinin
koflulsuz olarak kabul gördü¤ü, bu yaklafl›m›n da Türkiye
yi sosyal, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak
geri dönülmez olumsuz bir noktaya tafl›d›¤› ifade
edilmifltir.

Büyük Ortado¤u Projesi kapsam› içerisinde yer alan,
ülkemizde yerlefltirilmek istenilen  “Il›ml› ‹slam” modelinin,
demokratik, laik sosyal hukuk devleti ve cumh›riyeti ilkeleri-
ni tehdit etti¤i gündeme getirlimifltir. AB de bu süreçte
kendi ç›karlar› yönünde, Türkiye deki iktidarlara yerli iflbir-
likçilerinin katk› ve deste¤iyle hem ekonomik hem de
siyasal anlamda bask› uygulad›¤› ifade edilmifltir. AB uzun
vadede iktisadi, kültürel siyasi nüfuzu nun kal›c› k›lmas›n›n
hesab›n› yapmaktad›r. 

Türkiye – AB aras›nda fiilen uygulamada olan 3 belge
vard›r. Bu belgeler:

1. 6 Mart 1995 Tarihli Gümrük Birli¤i Belgesi: Türkiye
Gümrük Birli¤ine girmedi, AB’nin dediklerini kabul etti.
Türkiye’nin etraf›ndaki iktisadi s›n›rlar kalkt›. Ülkelerin iktisa-
di s›n›rlar› yoksa tanklar o s›n›rlar› koruyamaz. ‹ktisadi
s›n›rlar›n› baflka ülkelerin belirledi¤i devletler ba¤›ms›z ola-
maz.  ABD’de çok eyalet var, ama tüm eyaletlerde ayn›
gümrük kurallar› geçerlidir. ‹ktisadi s›n›rlar, ulusal s›n›rlard›r. 

2. 17 Aral›k 2004 Tarihli Türkiye - AB Görüflmelerinin
Çerçevesini Belirleyen Belge: Türkiye’nin AB’ye al›nmas›
için de¤il, AB’ye al›nmamas› için özel statülü üyelik için
yap›lm›flt›r. Di¤er tüm aday ülkelerden farkl› bir uygula-
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maya gidilmifltir. Di¤er aday ülkelerde alma karar›n›
verdikten sonra görüflmeler bafll›yor. Türkiye için böyle bir
garanti verilmedi¤i gibi Türkiye o zamana kadar verdi¤i
ödünleri bile geri alamaz.
3. 5 Ekim 2005 Tarihli Türkiye’yi Hazmetme Belgesi:
Türkiye’yi hazmedemeyece¤imi anlarsam yine almaya-
ca¤›m denilmektedir. Bunu anlamak istemeyenler içimizde-
ki oligarflidir. 
Sonuç itibariyle Türkiye’nin AB’ye al›nmayaca¤› kesindir.
Avrupa Birli¤i’nde Türkiye’nin AB’ye al›nmas› için bir
belge yok. Tony Blair, Almanya ve Fransa’ya neden aç›k
konufluyorsunuz diye k›z›yor.
Gümrük Birli¤i Antlaflmas› ile Türkiye’nin tüm dünya ile ikti-
sadi ve ekonomik iliflkileri ipotek alt›na al›nm›flt›r. Türkiye,
AB d›fl›nda di¤er ülkelerle ticari iliflkilerde sömürge ülke
konumuna getiriliyor. Türkiye üretti¤i mal› satarken 3.
dünya ülkesi gibi alg›lan›yor; satt›¤› mala, alan ülke yük-
sek gümrük vergisi uyguluyor. Türkiye d›flar›dan mal ithal
ederken AB Gümrük Birli¤i yükümlülü¤ünü uygulad›¤› için
düflük vergi uygulamak zorunda. D›fl ticaret aç›¤› daha da
artmaktad›r. Ülkeye gelen yabanc› sermaye halka gitmiy-
or, oligarfliye ve dolar milyarderlerine gidiyor. Hiçbir aday
ülkenin Gümrük Birli¤i antlaflmas› yok. Oligarfli, Gümrük
Birli¤inden vazgeçmiyor. Sorun, oligarflinin tasfiye edilme-
sidir. Oligarfli ortadan kald›r›l›rsa, Gümrük Birli¤i ortadan
kald›r›labilir. 

AB kendi ordusunu kurunca, sen de Gümrük Birli¤i gibi tek
yanl› ba¤lan deyince TSK, AB’ye karfl› tav›r alm›flt›r. TSK,
K›br›s konusunda AB ile karfl› karfl›ya gelmifltir. K›br›s’ta
Hükümet, Washington ve Brüksel’in hofluna giden uygula-
malar› yap›yor. Bu nedenle de TSK ile çelifliyor. NATO
içinde Türkiye bugün sömürülmektedir. Türkiye, kendi aley-
hine yurt d›fl›nda emperyalizmin ç›karlar›n› koruyan ülke
konumuna gelmifltir. Oligarfli Kuzey Irak’ta Bat›
Emperyalizmi ile çat›flmak istemiyor. Türkiye, Bat› tehdidi
alt›ndad›r. Oligarfli, emperyalizmin Türkiye’deki maflas›d›r. 

Medya, %95 oligarflinin medyas› haline gelmifl durumda.
Göstermelik muhalefet yapan gazetelere bile
dayan›lam›yor ve kapat›l›yor. Türkiye’deki oligarfli küçük
bir az›nl›kt›r. Oligarfli, Washington ve Brüksel’i arkas›na
alarak çal›flmaktad›r. Bunlar›n maskesinin düflürülmesi ve
oligarflinin iktidardan indirilmesi gerekir.

AB taraf›ndan ifade dilen demokrasi ve özgürlükler konusu
nedir? Kimin demokrasisi ve özgürlü¤ü? Yoksa
sömürgelefltirmeyi mi perçinlemek istemektedir? Büyük ser-
mayeye, ‹slamc›lara, tarikatç›lara ve Bat› emperyalizmi
için özgürleflme var; ama ö¤rencilerin, mühendislerin,
emekçilerin, memurlar›n, iflçilerin özgürleflmesi diye bir fley
söz konusu de¤il. Türkiye-AB iliflkileri üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti yavafl yavafl tasfiye edilmektedir. 
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Kurultaylar›m›z
Odam›z, kurultaylar› sadece bilimsel,
teknik bilgilerin ve uygulama
sonuçlar›n›n paylafl›ld›¤› etkinlikler
olarak görmemektedir. Örne¤in kurul-
tay sonuç bildirileri, genel kurul karar-
lar› gibi ba¤lay›c› olmasa da yöne-
timlerimizi yönlendiren, çal›flma pro-
gramlar›na, yönetim politikalar›na
yans›yan en önemli belgeler olarak
de¤erlendirilmektedir.

1997 y›l›nda yap›lan 6’nc›
Kurultay›m›z›n sonuç bildirgesinde:

• Hazinenin mülkiyetindeki tar›m
topraklar›n›n 4070 ve 4071 say›l›
yasalarla elden ç›kar›lmas›n›
kabullenmedi¤imizin, 

• Kaynak yarataca¤›z diyerek toprak
satmaya kalkanlara topraklar
üzerinden sa¤lanmakta olan haks›z
kazançlar› önleyerek kaynak yaratma
yolunun çal›flt›r›lmas›n›n toplumun
gelece¤i ve adalet aç›s›ndan daha
fazla önem kazand›¤›n›n alt› özellikle
çizilmifltir. 

• Ayr›ca “kentsel alanlarda ortaya
ç›kan rant olgusunun yerel ve genel
yönetimlere yans›malar›, kentsel
yaflam›n adaleti, kent içi demokrasi
ve sonuçta ülke demokrasisi ad›na
önemli tehlikeler ortaya ç›karmakta”
oldu¤u özellikle vurgulanm›flt›r.

Odam›z, kurultaylar›m›zdaki mesleki
bilimsel çal›flmalar›n yan›nda,
ülkemizde gündeme getirilen ve
yaflan›lan sosyal, kültürel, toplumsal
ve politik geliflmelere yönelik tahliller,
tespitler ve önerilerini, haz›rlanan
bas›n aç›klamalar›, bilimsel raporlar
ve kitapç›klar fleklinde kamuoyuyla
paylaflmaktad›r ve paylaflmaya
devam etmektedir.

Sonuç bildirgesi kurultay›n son
oturumunda okunmufl olup,
redaksiyon için kurultay yürütme
kuruluna görev vermifltir.
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SPONSOR F‹RMALAR

‹fllem Gis
Özerler Mühendislik

Cemre Harita
Emi Harita

DELEGE ‹STAT‹ST‹⁄‹

Kurum Ad› Kat›l›mc› Say›s›
Adalet Bakanl›¤› 1
Adana Büyükflehir Belediyesi 3
Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü 7
Baflbakanl›k 4
Bay›nd›rl›k ve ‹skan ‹l Müdürlü¤ü 1
BOTAfi 9
Bursa Büyükflehir Belediyesi 2
Çankaya Belediyesi 10
Demir Export 2
Denizli Belediyesi 1
Devlet Hava Meydanlar› 2
D›fl ‹flleri Bakanl›¤› 1
DS‹ 78
E‹E 4
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤› 1
Ere¤li Belediyesi 1
ET‹ Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤ü 7
GAP 8
Giresun Belediyesi 2
Harita Genel Komutanl›¤› 30
‹çiflleri Bakanl›¤› 1
‹GDAfi 16
‹l Özel ‹dareleri 4
‹ller Bankas› 12
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi 2
‹zmir Konak Belediyesi 4
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü 8
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi 3
Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤ü 1
Mamak Belediyesi 2
Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü 7
MTA 2
Petrol-‹fl Sendikas› 10
Samsun Büyükflehir Belediyesi 4
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü 226
Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ü 6
TAU 6
TEDAfi 5
TE‹Afi 1
TOK‹ 3
TRT Yap› ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤› 1
TÜGEM 1
Türkiye Kömür ‹flletmeleri Kurumu 11
Türkiye Petrolleri A.O. 15
Türkiye Tafl Kömürü Kurumu 1
Özel Sektör 70
Ö¤renci 258
Üniversiteler 170
Oda Kurullar› ve Davetliler 240
Di¤er 244
Toplam 1508

DELEGE ‹STAT‹ST‹⁄‹

Üniversite Ad› Kat›l›mc› Say›s›
Afyon Kocatepe Üniversitesi 1
Akdeniz Üniversitesi 1
Bo¤aziçi Üni 1
Bölüm Baflkanlar› 7
Cumhuruiyet Üniversitesi 1
di¤er üniversite 53
Gazi Üniversitesi 1
Gazi Üniversitesi 1
Gaziosmanpafla üniversitesi 2
Gebze Yük. Tek. Enst. Müh. 3
Hacettepe Üniversitesi 1
Harran Üniversitesi 1
‹stanbul Kültür Üniversitesi 2
‹stanbul Üniversitesi 1
‹TÜ 5
Kafkas Üniversitesi 1
Kocaeli Üniversitesi 4
KTÜ 16
ODTÜ 1
Ondokuz May›s Üniversitesi 2
Sakarya Üniversitesi 3
Selçuk Üniversitesi 43
YTÜ 10
ZKÜ 9
Toplam 170

STAND F‹RMALARI

Firma Ad› Alan› (m2)
Sistem A.fi. 69
Paksoy 60
Graftek 36
‹fllem Gis 30
Netcad 24
Seza Teknik Ltd. fiti. 24
Copy-Tech 21
Skala - Nikon 18
Atay Mühendislik 15
Mersa A.fi. - Casio 15
Borat - Geocad 12
Do¤a Elektronik 12
Geo-Teknik 12
Sayisal Grafik 12
Vpis Mühendislik 12
Zafer Devrez Matbaa 12
Toplam 384

Kurum Ad› Alan› (m2)
‹GDAfi 4
Selçuk Üniversitesi 6
TAU Genel Müdürlü¤ü 6
DS‹ Genel Müdürlü¤ü 6
Karayollari Gen. Müd. 6
TKGM 10
Bo¤aziçi Üniversitesi 6
KTÜ 10
YTÜ 6
ZKÜ 6
LÖSEV 3
HKMO 12
Toplam 81
Genel Toplam 465



TMMOB 39. DÖNEM
II. DANIfiMA KURULU
3 MART 2007 TAR‹H‹NDE
ANKARA’DA TOPLANMIfiTIR

HKMO’DAN HABERLER

TMMOB II. Dan›flma Kurulu 3 Mart 2007 tarihinde Ankara‘da
yap›ld›. TMMOB Dan›flma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu, Onur
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Oda Yönetim birimleri ve
TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) temsilcilerinin genifl kat›l›m›
gerçeklefltirilmifltir. TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI‘n›n aç›l›fl
konuflmas›n›n ard›ndan, TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin
Yeflil, TMMOB etkinlikleri ve çal›flmalar›yla ilgili bir sunum yapt›. Daha
sonra, Dan›flma Kurulu üyeleri söz alarak Türkiye‘deki ekonomik,
sosyal, kültürel ve toplumsal geliflmelere yönelik görüfl ve önerileri dile
getirdiler. Ayr›ca Odalar, hem TMMOB‘nin hem de Odalar›n›n
çal›flmalar› hakk›nda bilgi aktard›lar. Gelecek döneme iliflkin de
yap›lacak çal›flmalar› özetle sundular. 

TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI
konuflmas›na Hrant D‹NK‘e yap›lan sald›r› ile
ilgili görüfllerini dile getirerek bafllam›fl,
dünyada Kuzey ile güney aras›ndaki, kad›n
ile erkek aras›ndaki, vars›llarla yoksullar
aras›ndaki fark›n gittikçe aç›ld›¤›n›
belirtmifltir. Bu durum nedeni ile
enternasyonelist bir direniflin önemine vurgu
yapm›flt›r. Say›n SO⁄ANCI, kapitalist
küreselleflmenin sömürü sisteminin art›k bir
inand›r›c›l›¤›n›n kalmad›¤›n› bu nedenle de
yeni emperyalist bir sistemin kuruldu¤una
de¤inmifltir. Bu sistem ne kadar karamsarl›k
yay›yorsa, Latin Amerika‘daki geliflmeler o
kadar umut vermektedir. Ülkemizde yo¤un
bir gündemin belirdi¤i flu günlerdeki
sorunlara de¤inen SO⁄ANCI,
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, seçim baraj›,
301. madde ve cari aç›k gibi konu
bafll›klar›na de¤inmifltir. Son olarak da
baflka bir dünya mümkün demenin önemine,
bu nedenle bu ülkenin, bu ülke insan›n›n
TMMOB‘ye ihtiyac›na vurgu yaparak
konuflmas›n› tamamlam›flt›r. 

Odam›z Baflkan› A. Fahri ÖZTEN,
konuflmas›na TMMOB‘nin her ne kadar
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mesleki sorunlar› dile getirmek,
meslek disiplinini gelifltirmek ve halk
ile iliflkilerde güveni tesis etmek
amac› ile 1954 y›l›nda kurulmufl olsa
da, TMMOB‘nin bir araya getirdi¤i
mühendis ve mimarlar›n yaflam
felsefesi, dünyaya bak›fllar› ve hayat
görüfllerinden ayr› bir yap› olmamas›
nedeni ile 1970‘l› y›llar ile birlikte
TMMOB‘nin yeni bir anlay›fl tesis
etti¤ini ifade etmifltir. Say›n ÖZTEN,
konuflmas›na “bu anlay›fl, temel
olarak mühendis ve mimarlar›n
sorunlar›n›n halk›n sorunlar›ndan ayr›
tutulamayaca¤›, sorunlar›n
çözümünün büyük ölçüde emekçi
halk y›¤›nlar›n›n, emekçi s›n›flar›n
sorunlar›n›n çözümünde oldu¤u
gerçe¤ini yans›tmaktad›r. TMMOB
bu tarihten sonra, siyasetin dar
anlam›n›n afl›lmas› gerekti¤ini ve
yaflam›n her olay›n›n siyasetle iliflkili
görülmesinin gereklili¤ini gündeme

oturtmufltur. Bu do¤rultuda TMMOB
mühendislik, mimarl›k mesle¤ini
onurlu k›lmak, bilgi ve deneyimlerini
halk ile toplum ile paylaflabilece¤i
ortamlar›, alanlar› yaratmak, ülkenin
do¤al ve kültürel zenginliklerine sahip
ç›kmak, emekten ve halktan yana
tav›r koymak, yaflam alanlar›m›za ve
çal›flma alanlar›m›za yap›lan
müdahaleleri anlamak ve ona göre
politikalar gelifltirerek mücadele
ilkelerini benimsemifltir. Bu y›llar
TMMOB‘nin demokrat ve yurtsever
karakterde, demokratik bir meslek
örgütü olarak yap›lanmas›n›n, anti
flovenist, anti emperyalist ve anti
faflist bir yap›ya kavuflmas›n›n ilk
ad›mlar›d›r” diyerek devam etmifltir.

Genel Baflkan›m›z, TMMOB‘nin bu
anlay›fl› çerçevesinde emperyalizm
karfl›t› savaflta emekçi halk›n yan›nda
yer almay› seçti¤ini ve görev bildi¤ini
belirtmifl ve bu dayan›flma ruhu ile
Türkiye‘ye özgü bir tarih yazd›¤›n›n

alt›n› çizmifltir. Ülkenin içinde
bulundu¤u dönemde bu mücadeleyi
verenlerin sayg›yla an›lmas› gere¤ini
vurgulam›fl, içinde bulundu¤umuz
dönem ile ilgili tahlilleri dile
getirmifltir. Her alanda hayata
geçirilen yeniden yap›lanma
uygulamalar›n›n ülkenin ekonomik ve
siyasal alanda ba¤›ml›l›k iliflkileri
içine girmesine neden oldu¤u,
bununla birlikte dünya çap›nda
hoflgörüsüzlük, ötekilefltirici,
düflmanlaflt›r›c› söylemlerin giderek
yay›lmas›na tan›k olundu¤u
belirtilmifltir. Tespit ve tahlillerden
sonra, TMMOB bünyesinde bir
araya gelen mühendis ve mimarlar›n
temel görevinin bu süreci tüm aç›kl›¤›
ile kamuoyuna anlatmak oldu¤una
de¤inilmifltir.

Türkiye içinde bulundu¤u co¤rafya
itibari ile emperyalist yay›lmac›l›k
istekleri için s›cak savafllar›n
yafland›¤› bir bölgede yer almakta,
bölge insan›n›n y›llardan beri ac›
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çekti¤i görülmektedir. ÖZTEN, bir
taraftan, Orta Asya, Ortado¤u
bölgelerinde bu ac›n›n dinmedi¤ini
fakat “dünya co¤rafyas›nda Latin
Amerika‘ya bakt›¤›m›zda,
emperyalizmin iflgaline karfl›
mücadele ve direnme gelene¤i olan
bu k›ta halk›n›n direnifli ve baflar›s›
baflka bir umut olarak karfl›m›za”
ç›kt›¤›n› belirtmifltir. Latin Amerika‘dan
ç›kan k›v›lc›mla ortaya ç›kan Dünya
Sosyal Forumunun ülkemiz aya¤›n›
oluflturan Türkiye Sosyal Forumu‘nda
TMMOB‘nin öncü rol oynamas›n›n
önemine vurgu yap›lan konuflmada
artarak devam etmesi gereken
mücadele gelene¤ine ve 14 Ekim
Mitingine de¤inilmifltir. Bu sald›r›
karfl›s›nda Odam›z›n da her
platformda mücadele etti¤inden ve
bu do¤rultuda gerçeklefltirilen
Odam›z etkinliklerden bahsedilmifltir. 

Bu çal›flmalar kapsam›nda ‹ller
Bankas›‘n›n tasfiye sürecine
sokulmas›, Yabanc›lara Toprak Sat›fl›,
‹potekli Konut Finansman Sistemi
(Mortgage), Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i,
Yabanc› mimar ve mühendis
çal›flt›r›lmas›, Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanunu, Kamu ‹hale Yasas›
ile ilgili Odam›z etkinlikleri, raporlar›
ve yay›nlar›ndan bahsedilmifltir.
Di¤er taraftan, Odam›z›n
yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilecek
olan TMMOB CBS Kongresi,
Odam›z etkinliklerinden ‹stanbul
Haritac›lar Sosyal Çal›fltay›, 11.
Türkiye Harita Bilimsel Teknik
Kurultay›, Genç Haritac›lar Günleri,
Türkiye Sosyal Forumu‘na iliflkin
devam eden etkinlik ve çal›flmalara
de¤inilmifltir. Say›n ÖZTEN, teflekkür
ederek konuflmas›n› sonland›rm›flt›r.

Dan›flma Kurulu‘nda konuflma yapan
‹stanbul fiube Baflkan›m›z Mehmet Ali
CANDAfi;

‹stanbul‘da ‹KK çal›flmalar›na destek
ve katk› verdiklerini ifade ederek,
gündemde yer alan Kentsel Dönüflüm
konusunda Oda olarak duyarl›
davrand›klar›n› ve çal›flmalar›n› bu
yönde sürdürdüklerini belirtmifltir.
Ayr›ca, Say›n CANDAfi ‹TÜ ve YTÜ
ile ortak etkinlikler yapt›klar›n›, Tarihi
Eserlerin Korunmas› ve
Kamulaflt›r›lmas›na yönelik
Yönetmelik‘in olumsuzluklar›n›
gündeme getirmifl ve bu karfl› yasal
sürecin bafllat›lmas› gerekti¤ini
vurgulayarak Orman Alanlar›n›n
ya¤malanmas› gibi konular›
gündeme getirerek TMMOB
içerisinde birlikte çal›flman›n
öneminin alt›n› çizmifltir.
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olan yeni bir sürecin bafllamas› gerekti¤i, co¤rafi/ kent bilgi sistemlerinin
kurulabilmesi, tapu ve kadastroya iliflkin tüm bilgilerin bilgi sistemleri ile
iliflkilendirilebilmesi, verilerin güvenilebilir ve güncel olmas› ve kullan›labilmesi
için bugüne kadar yap›lm›fl olan kadastro çal›flmalar›n›n yaklafl›k 2/3'nin
güncelleme, say›sallaflt›rma ya da yeniden yap›lmas› gereklili¤inin
gündemde oldu¤u, bunun için TKGM'nin tespit çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü, 
• Özellefltirme kapsam›nda bir çok kamu kurum ve kuruluflunun bu
kapsamda elden ç›kar›ld›¤›, hazineye devri yap›lan kamu arazilerinin, tar›m
alanlar›n›n plan de¤ifliklikleri yap›larak ticari alanlara dönüfltürülerek yerli ve
yabanc› sermayeye sat›ld›¤›, bu yaklafl›m›n gelecek için endifle verici
oldu¤u, 
• Orman alanlar›n›n s›n›rlar›n›n belirlenmesi, kadastrosunun tamamlanmas›,
2B olgusunun orman köylüsü lehine kullan›lmas›, bu alg›n›n de¤ifltirilmemesi,
• Yabanc›lara toprak sat›fl›nda getirilen k›s›tlamalar›n yeterli olmad›¤›n›,
hukuki ve fiili durumun farkl›l›k gösterdi¤i,
• Yeni aç›lan üniversitelerde altyap› tamamlanmadan e¤itime geçilmesi ile
büyük s›k›nt›lar›n yafland›¤›, e¤itimin kalitesinin düflürüldü¤ü,
• Odam›z bilimsel ve teknik etkinlikleri, sempozyum, panel ve kurultaylar, vb. 
• Üniversiteler ile iliflkilerimiz ve yap›lan ortak etkinlikler,
• Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i'nin (FIG) 25. Genel Kurulu'nun 2014 y›l›nda
Türkiye'de yap›labilmesi için Odam›z›n aday oldu¤u, bu giriflimin
Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k ve Bakanl›k düzeyinde desteklenmesi
gerekti¤i, bu etkinli¤in mesleki alan›m›zda bir olimpiyat niteli¤i tafl›d›¤›, ülke
tan›t›m› ve turizm yönünden ayr› bir özellik tafl›d›¤›, 
vb. konular gündeme getirildi.
Say›n Cumhurbaflkan›, harita ve kadastro mühendisli¤inin önemini
vurgulayarak odam›z çal›flmalar›n› takdirle izlediklerini, demokratik meslek
kurulufllar›na her zamankinden daha çok gereksinim duyuldu¤unu, y›lmadan
yorulmadan çal›flmalara devam edilmesi gerekti¤ini ifade ederek; birlik,
beraberlik ve dayan›flma içerisinde yaflan›lan zor günlerin mutlaka
afl›laca¤›n› belirttiler. 

Odam›z Genel Merkez Yönetim Kurulunca
Say›n Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER
26 Mart 2007 tarihinde ziyaret edildi. 35
dakika süren görüflmede;
• Cumhurbaflkan› olarak, insan haklar›na
sayg›l›, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti
ilkeleri ile Atatürk devrimlerine gösterdi¤i
duyarl›l›¤›, daha özgür, daha demokratik ve
daha ça¤dafl bir Türkiye için verdikleri
mücadeleyi ve sergiledikleri duruflunu
paylaflt›¤›m›z,
• Yeni dönem seçilecek cumhurbaflkan›n›n
belirtilen nitelikleri tafl›mas› gereklili¤ine
inand›¤›m›z, 
• Kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kuruluflu
olarak kurulufl tarihimiz olan 1954'den bu
yana, mühendisli¤i, bilimi ve tekni¤i toplumun
geliflmesinde; ülke ve kamu yarar›na, halk›n
mutlulu¤u yönünde kulland›¤›m›z,
• Odam›z›n kurulufl süreci, üye ve istatistik
bilgileri, çal›flma alanlar›m›z,
• Meslek alanlar›m›zdan hareketle gündeme
gelen ve yap›sal de¤iflimi içeren birçok yasa
ve yönetmeliklere karfl› görüfl ve önerilerde
bulundu¤umuzu, gerekti¤inde yarg› sürecine
gidildi¤i, kamuoyunu bilgilendirdi¤imiz, 
• Tapu ve kadastro alan›nda son y›llarda
çal›flmalar›n h›zland›r›ld›¤›n›, özel sektörden
hizmet sat›n al›nd›¤›n›, henüz kadastrosu
yap›lmayan 11 bin köy ve mahalleden 9
bininin yap›lmakta oldu¤unu, ancak bu
çal›flmalar›n ard›ndan as›l yap›lmas› gerekli
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SAYIN CUMHURBAfiKANI
Z‹YARET ED‹LD‹ 

Say›n Cumhurbaflkan›, harita ve kadastro
mühendisli¤inin önemini vurgulayarak odam›z
çal›flmalar›n› takdirle izlediklerini, demokratik
meslek kurulufllar›na her zamankinden daha
çok gereksinim duyuldu¤unu, y›lmadan
yorulmadan çal›flmalara devam edilmesi
gerekti¤ini ifade etti.



“Genç Haritac›lar Günleri”nin
temel amac› ; jeodezi ve
fotogrametri mühendisli¤i e¤itimi
alan farkl› üniversitelerdeki ö¤ren-
cilerin birbiriyle kaynaflmas›, birlik-
te üretim, yönetim ve paylafl›m
sürecinin yarat›lmas›, mesleki bilim-
sel geliflmelerin izlenmesi ve
teknolojilerin tan›nmas›, bu
geliflmelerin meslek alan›m›za
katk›lar›n›n ortaya konulmas›, kon-
ferans ve forumlar›n düzenlenmesi,
sosyal ve kültürel faaliyetlerin birlik-
te gelifltirilmesini içermektedir.
2001 y›l›ndan bu yana biri ulus-
lararas› olmak üzere 3 etkinlik
baflar› ile gerçeklefltirildi. ‹lki
2001 y›l›nda ‹stanbul’da YTÜ’de,
ikincisi 2003 y›l›nda Trabzon’da
KTÜ’de, yine üçüncüsü ‹stanbul'da
‹TÜ’de gerçeklefltirildi.

Her iki y›lda bir düzenlenen bu
etkinlik bu y›l HKMO Ankara
fiubesi yürütücülü¤ünde Zonguldak
Karaelmas Üniversitesinde gerçek-
lefltirilecektir. Bu etkinli¤e 10
üniversitemizdeki jeodezi ve
fotogrametri mühendisli¤i
bölümünde okuyan ö¤rencilerimiz-
den toplam 400 dolay›nda kifli
kat›lacakt›r. 4 gün boyunca
gerçeklefltirilecek bu etkinlikte
piknik, yemek, yar›flma, konser ve
Zonguldak ilinin tarihi, kültürel ve
turistik  mekanlar›na ziyaret ile
ö¤renci arkadafllar›m›z›n sunaca¤›
çeflitli teknik ve sosyal sunumlar
yer alacakt›r. Yap›lacak olan etkin-
li¤imiz IV.Genç Haritac›lar

Günleri'nin kurumsallaflmas› ve
gelenekselleflmesi aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r.

Bundan önce yap›lan Genç
Haritac›lar Günleri baflar›l› ve
düzenli bir flekilde gerçeklefltirilmifl
olup, bu y›l yap›lacak olan etkin-
li¤imizin  daha yararl› geçmesi
için Düzenleme,Yürütme,Dan›flma
Kurulu ile ö¤rencilerden oluflan
komisyonlar  oluflturulmufltur.
Ankara fiubesi olarak Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i
bölümünde okuyan
arkadafllar›m›z ile di¤er üniver-
sitelerimizin katk›lar›yla yap›lan
IV.Genç Haritac›lar Günleri
ö¤renci arkadafllar›m›z›n genifl
kat›l›m›, mesle¤imizle ilgili kurum
ve kurulufllar›n katk›lar› ile
etkinli¤imize büyük güç katacakt›r. 

Türkiye, ‹spanya, Yunanistan, Amerika,
‹ngiltere,Avustralya, Kanada , Güney Kore
... 17 Mart' ta  savafl karfl›t›  tüm dünya
halklar› “Savafla  Dur”  dedi.  600 bin
Irakl›' n›n ölümüne sebep olan savafl› ve
temelindeki emperyalist, sömürgeci poli-
tikalar› protesto için , HKMO eylemin Türkiye
aya¤› olan ‹stanbul' dayd›. 
Küresel Bar›fl ve  Adalet  Koalisyonu
taraf›ndan organize edilen  mitingin Türkiye
aya¤›nda ,Irak iflgaline, emperyalizme ve
nükleer silahlanmaya karfl› hep bir a¤›zdan
"dur" sesleri yükseldi. Haydarpafla Numune
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi  önünde
toplanan TMMOB' nin de kat›ld›¤› çeflitli
meslek odalar›, siyasal hareketler ve
sendikalar   sloganlar eflli¤inde ve tafl›d›klar›
savafl  karfl›t› dövizlerle birlikte T›bbiye ve
R›ht›m caddeleri üzerinden geçerek, miting
alan› Kad›köy iskelesinde topland›.   
TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc›'
n›n da konuflma yapt›¤› mitingde, savafl›n
sosyal, psikolojik ve fiziksel y›k›mlar› vurgu-
lan›rken, hep bir a¤›zdan  savafl ve
savunucular› protesto edildi. Miting
Bulutsuzluk Özlemi' nin verdi¤i  konser  ile
son buldu.
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IV. GENÇ HAR‹TACILAR GÜNLER‹
13-17 MAYIS TAR‹HLER‹ ARASINDA
ZONGULDAK’TA
GERÇEKLEfiT‹R‹LECEK

SAVAfiA VE
EMPERYAL‹ZME 
DUR DE !!!



TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR
ODALARI B‹RL‹⁄‹ HAR‹TA VE
KADASTRO MÜHEND‹SLER‹
ODASI MESLEK ‹Ç‹ E⁄‹T‹M VE
BELGELEND‹RME YÖNETMEL‹⁄‹

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli¤in amac›;
harita ve kadastro, jeodezi ve fotogra-
metri mühendisli¤i meslek alanlar›nda gö-
rev üstlenecek mühendislerin, mühendislik
hizmetlerinin ülke ve toplum yararlar›
do¤rultusunda, ça¤dafl, bilimsel, teknik
ve etik ilkelere uygun olarak sunulmas›
için meslek içi e¤itim çal›flmalar› ile bel-
gelendirilmesi ifllemlerinde, etkin bir de-
netime olanak veren nitelikli ve güvenilir
hizmet üretimini öne ç›karan bir iflleyiflin
sa¤lanmas›na iliflkin usul ve esaslar› dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤ine ba¤l›
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
üyelerinin meslek alanlar›na yönelik, top-
lumun gereksinimlerini karfl›lamak do¤rul-
tusunda araflt›rma, inceleme, projelendir-
me, tasar›m, raporlama, e¤itim, uygula-
ma, müelliflik, dan›flmanl›k, teknik sorum-
luluk ve benzeri hizmetlerde üyelerin mes-
lek içi e¤itimi ve belgelendirme esaslar›n›
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,
27/1/1954 tarihli ve 6235 say›l› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanu-
nunun 39 uncu maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r. 

Tan›mlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belge: Oda meslek içi e¤itim belgesi-
ni,

b) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Oda-
lar› Birli¤ini (TMMOB),

c) M‹SEM: TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Meslek ‹çi Sürekli
E¤itim Merkezini,

ç) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n› (HKMO),

d) Üye: Oda üyesini,

e) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu
(OYK),

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Belgelendirme Konular›, Belgelendirme
ve Meslek ‹çi E¤itim Merkezi
Meslek içi e¤itim ve belgelendirme ko-
nular›n›n belirlenmesi
MADDE 5 - (1) Oda, üretilen meslekî
ürün ya da hizmetlerde, kamu yarar›na
meslekî denetimin sa¤lanmas› amac›yla,
11/3/2006 tarihli ve 26105 say›l› Res-

mî Gazete‘de yay›mlanan Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas› Serbest Mü-
hendislik Müflavirlik Bürolar› Tescil Yönet-
meli¤inin 5 inci maddesinde belirtilen ça-
l›flma alanlar›na iliflkin, meslekî ö¤renim
programlar›n›, uygulama alanlar›n›, mes-
lekî bilimsel ve teknolojik geliflmeleri, ka-
muoyunun ve üyelerinin isteklerini dikkate
alarak ve sürekli teknik bilimsel komisyon-
lar›na dan›flarak, meslek içi e¤itim ve bel-
gelendirme konular›n› belirler.

(2) Yukar›da belirtilen meslekî uygulama
alanlar›ndan Birli¤e ba¤l› di¤er meslek
odalar› ile ortak olan konularda ilgili
odalarla birlikte veya ayr› e¤itim ve bel-
gelendirme verilir.

Meslek içi e¤itimin süresi, e¤itimler ve
ücretlerin belirlenmesi

MADDE 6 - (1) Meslek içi e¤itim konula-
r›, program›n süresi ve kurs program›na
iliflkin hususlar, meslek içi e¤itim konula-
r›nda e¤itim verecekler ile ücrete iliflkin
esaslar ilgili M‹SEM sorumlusunun görüflü
al›narak Yönetim Kurulu taraf›ndan belir-
lenir.

E¤itim yeri

MADDE 7 - (1) E¤itim öncelikle, Oda flu-
belerinde yap›lan baflvurular dikkate al›-
narak, Odaya ait e¤itim merkezlerinde
yap›l›r. Gerekli görülmesi hâlinde, bölge-
sel planlama aç›s›ndan söz konusu e¤i-
tim, Oda flubelerince uygun görülen yer-
lerde yap›labilir.
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HKMO GENEL KURULUNDA
KABUL ED‹LEN YÖNETMEL‹KLER‹M‹Z,
TMMOB YÖNET‹M KURULU’NDA
ONAYLANDI

Antalya’ da gerçeklefltirilen 40. Çal›flma Dönemi
1. Ola¤anüstü Genel Kurulu’ nda gündeme al›nan
yönetmeliklerimiz ve önceki yönetmeliklerde
yap›lan de¤ifliklikler, TMMOB Yönetim Kurulu’ nun
20 Ocak 2007  tarihli toplant›s›nda onayland›.

Odam›z yeni yönetmelikleri;

• TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i

• Süreki Teknik-Bilimsel Komisyonlar Yönetmeli¤i 

Odam›z De¤ifliklik Yap›lan Yönetmelikleri 

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Ö¤renci
Kolu Yönetmeli¤i 

• Mali ‹fller Bütçe Uygulama Yönetmeli¤i



Belgelendirme koflullar›
MADDE 8 - (1) Meslek içi e¤itim belge-
si afla¤›daki esaslara göre verilir.
a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bu-
lunmamak.
b) Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen
ücreti ödemek.
c) E¤itim tarihinde meslekten men cezas›
almam›fl olmak.
ç) Meslek içi e¤itim program›n› baflar›yla
tamamlamak.

(2) Her meslek içi e¤itim konusu, üye ve
flube baflvurular› dikkate al›narak Yöne-
tim Kurulu taraf›ndan belirlenir.

Belgenin süreli veya süresiz iptali
MADDE 9 - (1) 10/7/2002 tarihli ve
24811 say›l› Resmî Gazete‘de yay›mla-
nan Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i Disiplin Yönetmeli¤i ile
1/11/2005 tarihli ve 25983 say›l› Res-
mî Gazete‘de yay›mlanan Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas› Ana Yönet-
meli¤inde belirlenen meslekî davran›fl ku-
rallar›na ayk›r› hareket ederek meslekten
men cezas› alanlar›n belgesi Yönetim Ku-
rulu karar›yla iptal edilir. 

(2) Yönetim Kurulu, belge sahibi hakk›n-
da meslekî bir nedenle aç›lan soruflturma-
n›n sonuçland›r›lmas›na kadar gerekli gö-
rülmesi hâlinde ve belge sahibinin belge-
nin kullan›m›nda, Odan›n alaca¤› karar-
lara uymamas› hâllerinde belgenin kulla-
n›m›n› geçici süre ask›ya alabilir.

M‹SEM sorumlular›
MADDE 10 - (1) M‹SEM sorumlusu, e¤i-
timden sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir.
M‹SEM flube sorumlular› ise flube yönetim
kurullar›nca görevlendirilen e¤itimden so-
rumlu Yönetim Kurulu üyeleridir.

M‹SEM Kurulu
MADDE 11 - (1) M‹SEM Kurulu; M‹SEM
sorumlusu, M‹SEM flube sorumlular› ve
Yönetim Kurulu taraf›ndan atanan iki üye-
den oluflur. M‹SEM kurulu, meslek içi e¤i-
tim programlar›n›n organizasyonu ve iflle-
yifli konular›n› düzenler ve y›lda en az iki
kez toplan›r.

M‹SEM çal›flma esaslar›
MADDE 12 - (1) M‹SEM afla¤›da belirti-
len esaslar do¤rultusunda çal›fl›r.

a) Harita ve kadastro mühendisli¤i mes-
lek alanlar›ndaki konularla ilgili verilecek
meslek içi e¤itimler ve belgelendirmeyle
ilgili ifllemler M‹SEM taraf›ndan gerçek-
lefltirilir.

b) M‹SEM taraf›ndan her meslek içi e¤i-
tim konusuna ayr› bir e¤itim program› ve
takvimi haz›rlanarak Yönetim Kurulunun
onay›na sunulur. M‹SEM meslek içi e¤i-
tim program› ve takvimi ilgili Oda komis-
yonlar›n›n görüfl ve önerileri al›narak ha-
z›rlan›r.

c) Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan
e¤itim programlar›, de¤erlendirme ve ge-
rekti¤inde s›ralama ölçütleri Oda süreli
yay›nlar›nda duyurulur.

ç) E¤itimlerin kimler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilece¤i ve e¤itimcilere verilecek ücretler
Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir.

d) E¤itimlerin yap›laca¤› yerler Yönetim
Kurulu taraf›ndan belirlenir.

e) Her e¤itim için; kat›lanlar›n ad›, soya-
d›, Oda sicil numaras›, mesle¤ini göste-
rir liste Oda arflivlerinde befl y›l süreyle
saklan›r.

Baflvurular

MADDE 13 - (1) Meslek içi e¤itim bafl-
vurular› elektronik ortamda internet üzerin-
den veya do¤rudan flubelere dilekçeyle
yap›l›r.

Sicillerin tutulmas›

MADDE 14 - (1) Her meslek içi e¤itim
konusu için, Oda merkezinde belge sicil
dosyas› aç›larak üyelerin sicilleri tutulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümle-
rini Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Bir-
li¤i Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Yönetim Kurulu yürütür.

SÜREKL‹ TEKN‹K-B‹L‹MSEL
KOM‹SYONLAR YÖNETMEL‹⁄‹

1.Bölüm
Genel Hükümler
Amaç 
Madde 1- Bu yönetmelik, Harita ve Ka-
dastro Mühendisli¤inin uzmanl›k ve çal›fl-
ma alanlar›na giren konularda Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n gö-
rüfl ve politikalar›n›n oluflturulmas›na katk›-
da bulunacak Sürekli Teknik-Bilimsel Ko-
misyonlar›n (STBK) çal›flmalar›n› düzenle-
mek amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik adlar›, afla¤›-
da belirtilen Sürekli Teknik-Bilimsel Ko-
misyonlar› (STBK) kapsar: 
1. Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve
Yasal Temeller Komisyonu,

2. E¤itim Komisyonu,
•3. Co¤rafi Bilgi Sistemleri Komisyonu,
•4. Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu,
•5. Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu,
•6. Ölçme ve De¤erlendirme Komisyo-
nu,
•7. Fotogrametri ve Uzaktan Alg›lama
Komisyonu,
•8. Karto¤rafya ve Mekansal Biliflim Ko-
misyonu,
•9. Kadastro Komisyonu,
•10. K›rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi
Komisyonu,
•11. Tafl›nmaz De¤erleme Komisyonu,

Oda Yönetim Kurulu gerekti¤inde Sürekli
Teknik-Bilimsel Komisyonlar›n (STBK) gö-
rüfllerini de alarak, Komisyon adlar›n› de-
¤ifltirebilir, yeni komisyonlar oluflturabilir.

Dayanak 
Madde 3 - 6235 say›l› Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i Yasas› ve Hari-
ta ve Kadastro Mühendisleri Odas› Ana
Yönetmeli¤i‘nin 12/f ve 66/a Maddele-
rine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤ini ,

Oda (HKMO) : Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas›n›,
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FIG : Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤ini, 

STBK : Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonla-
r›n›,

HKM : Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya
Yüksek Mühendisini,

Üye : TMMOB Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› üyesini

ifade eder.

II. BÖLÜM
Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar›n
Yap›lanmas›
Komisyon Baflkan›
Madde 5- Her STBK, Oda Yönetim Kuru-
lunca, Oda üyeleri aras›ndan görevlendi-
rilen bir baflkan taraf›ndan yönetilir. Bafl-
kan, komisyonu ilgilendiren konularda bir
teknik-bilimsel çal›flman›n haz›rl›¤›, yürü-
tülmesi ve sonuçland›r›lmas›ndan Oda
Yönetim Kuruluna karfl› sorumludur. 

Komisyon Üyeleri
Madde 6- Komisyon, Baflkan›n›n önerisi
üzerine, Oda Yönetim Kurulunca, Oda
üyeleri aras›ndan atanacak en az 3 (üç)
kifliden oluflturulur. Bu üyelerin da¤›l›m›-
n›n üniversiteler, kamu / kurum kuruluflla-
r›nda ve özel sektörde çal›flm›fl olan üye-
ler olmas›na özen gösterilir.

Komisyon Sekreteri
Madde 7- Her STBK, komisyon çal›flma-
lar›nda baflkana yard›mc› olmak üzere
birer üyeyi sekreter olarak belirler. Komis-
yon sekreterinin belirlenmesinde, baflka-
n›n bulundu¤u il‘de olmas›na özen göste-
rilir. 

Alt Çal›flma Gruplar›
Madde 8- Gerekti¤inde özel tan›mlan-
m›fl ifller için, Komisyonun önerisi ve Oda
Yönetim Kurulunun karar›yla en az 3 en
çok 7 kifliden oluflan alt çal›flma gruplar›
kurulabilir.

Çal›flma gruplar›n›n her türlü gideri ilgili
komisyon bütçesinden sa¤lan›r ve tüm ifl
ve ifllemleri komisyon sekreteri taraf›ndan
yürütülür.

III. BÖLÜM
Komisyonlar›n Görevleri, Çal›flma Biçim-
leri, 

Çal›flma Programlar›, Koordinasyonu

Görev Bafllang›c› ve Süreleri
Madde 9- Baflkan›n ve Komisyon Üyele-
rinin görev süresi ilke olarak dört y›ld›r.
Bu sürenin sonunda Baflkan›n ve Komis-
yon üyelerinin görev süreleri fiilen sona
erer. Görev süresi dolan STBK baflkan›
Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan yeniden
görevlendirilebilir.

Görevler 
Madde 10- STBK‘lar›n Oda Yönetim Ku-
ruluna dan›flmanl›k görevi yapmalar› te-
mel ilkedir. STBK‘lar, Oda Yönetim Kuru-
lunca araflt›r›lmas› istenen konular ile,
mesle¤in geliflmesi, uygulamalar›n kalite-
sinin art›r›lmas› vb. amac› ile uzmanl›k
alan›ndaki konular› çal›flma program›na
al›r ve gereken çal›flmalar› yapar.

Komisyon baflkanlar› ve sekreterleri, bir
teknik-bilimsel çal›flmay› üyeleri ve gerek-
ti¤inde Oda Yönetim Kurulu ile ifl birli¤i
içinde yürütürler. Bu kapsamda komis-
yonlar›n görevleri;

a) Oda çal›flma programlar›n›n oluflturul-
mas› sürecinde yönlendirici ve yol göste-
rici olmak,

b) Geliflmifl ülkelerin e¤itim programlar›-
n›n ülkemiz e¤itim programlar› ile örtüflü-
münü de¤erlendirmek, Jeodezi ve Fotog-
rametri (Harita ve Kadastro) Mühendisli¤i
e¤itimi veren üniversitelerimiz aras›ndaki
farkl›l›klar› izleyip, bunlar›n giderilmesi
konusunda öneriler gelifltirmek,

c) Güncel geliflmeler ›fl›¤›nda, ihtiyaç du-
yulacak konularda ilgili kurum ve kurulufl-
lar ile ifl birli¤i yaparak panel, seminer
vb. etkinlikler planlamak ve uygulanmas›
için Oda Yönetim Kuruluna öneriler götür-
mek,

d) Dünyadaki geliflmeleri izlemek, rapor
düzenlemek, oda yay›n organlar›nda du-
yurulmas›na katk› vermek, mesleki sorun-
lar› ve çözüme iliflkin görüfllerini gerekti-
¤inde Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,

e) Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan isten-
mesi durumunda, çal›flma alanlar› ile ilgi-
li konular› inceleyerek aç›klay›c› ve irde-
leyici raporlar vermek,

f) FIG ve komisyonlar› ile gerekli ba¤lan-
t›y› sa¤lamak, bunlar›n düzenledikleri
toplant›lara gerekti¤inde Oda ad›na ka-
t›lmak, 

g) Kurultaylara haz›rlanmak, kurultaylar›n
sonunda ilgi alanlar›na giren konularda

kurultay çal›flmalar›na iliflkin de¤erlendir-
me sonuçlar›n› içeren raporlar›n› Oda
Yönetim Kuruluna vermek.

Çal›flma Biçimi
Madde 11- Her STBK, Baflkan› taraf›n-
dan yönetilir. Komisyon toplant›lar›n›n,
STBK Baflkan› ve Sekreterinin bulundukla-
r› ilde toplanmas› temel ilkedir. Gerekti-
¤inde ve Baflkan›n uygun görmesi halin-
de baflka illerde de toplant›lar yapabilir.

Komisyon kararlar›, oy çoklu¤u ile al›n›r.
Oy say›lar›n›n eflitli¤i halinde Baflkan‘›n
bulundu¤u taraf ço¤unlukta say›l›r.

Çal›flma Programlar› ve Bütçeleri
Madde 12- Her STBK‘ca Oda Genel Ku-
rulu‘nu izleyen ilk 1 (bir) ay içinde, 2 (iki)
y›ll›k Komisyon Çal›flma Program› ve büt-
çeleri oluflturularak Oda Yönetim Kuru-
lu‘na sunulur.

Oda Genel Kurulunun, ayn› zamanda
Komisyonlar›n 4 (dört) y›ll›k görev sürele-
rinin sonuna denk gelmesi halinde, Ko-
misyon çal›flma programlar› ve bütçeleri,
Komisyon Baflkan› ve Üyelerinin belirlen-
mesi süreci tamamland›ktan sonra bir ay
içerisinde haz›rlanarak Yönetim Kuru-
lu‘na sunulur.

Oda Yönetim Kurulunca, genel bütçe içe-
risinde STBK‘lara ayr›lan bütçe ve Oda
Çal›flma Program›nda yer alan öncelikli
konular dikkate al›narak komisyon bütçe-
leri karara ba¤lan›r. 

Oda Yönetim Kurulu karar› ile komisyon
bütçelerinde eksiltme veya artt›rma yap›-
labilir.

Komisyon Baflkan ve üyelerinin yurtd›fl›
toplant› ve/veya etkinliklerine kat›lmalar›
durumunda yap›lacak harcamalar ilgili
komisyon bütçesinden karfl›lan›r.

Koordinasyon
Madde 13- STBK‘ler aras›nda gerekli ile-
tiflim ve koordinasyon Oda Genel Sekre-
teri taraf›ndan yürütülür.

STBK‘lar›n Toplanma Zaman›
Madde 14- Her STBK, kendi çal›flma
program› do¤rultusunda y›lda en az 2
(iki) kez olmak üzere gerekti¤i kadar top-
lan›r. Ayr›ca, Oda Yönetim Kurulu‘nca
tüm STBK Baflkan ve Sekreterlerinin kat›l›-
m›yla y›lda en az 1 (bir) kez genel de¤er-
lendirme toplant›s› yap›l›r. 

34 Nisan 2007




