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TMMOB HKMO ÞUBE BAÞKANLIKLARINA VE
B‹LEÞEN‹ ODALARA

Say› : 3/B15 – 3262
Konu : Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Altyap›s›
Üst Kurulu Kanunu Stratejileri Tasla¤›

06/12/2005

T.C. BAﬁBAKANLIK MAKAMINA
ANKARA
‹lgi

: a) 24.08.2005 tarih ve 3/B15-1289 say›l› yaz›m›z,
b) 27.01.2005 tarih ve 3/B15-122 say›l› yaz›m›z.
Bakanl›klararas› Harita ‹ﬂlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BH‹KPK) taraf›ndan yo¤un çal›ﬂmalar sonucunda haz›rlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070
say›l› karar›yla, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmeli¤in her türlü teknik haz›rl›¤› ve ön çal›ﬂmalar› BH‹KPK taraf›ndan oluﬂturulan Yönetmelikler Komisyonu’nca yürütülmüﬂ idi. Kamu kurum ve kuruluﬂlar›, büyükﬂehir ve il/ilçe belediyeleri, valilikler ve il genel meclisi baﬂkanl›klar›na gönderilen ilgi (a) yaz›m›z ile, bu Yönetmeli¤in uygulamalarda dikkate al›nmas› gerekti¤i bir kez daha hat›rlat›lm›ﬂt›r.
BH‹KPK karar› ile Yönetmelikler Komisyonu, Ulusal Co¤rafi Bilgi Sisteminin kurulmas› amac›yla yasal dayanak/yönetmelik haz›rlanmas› amac›yla görevlendirilmiﬂ ve Komisyon çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirerek “Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Altyap›s›
Üst Kurulu Kanunu Stratejileri Tasla¤›”n› haz›rlam›ﬂ ve ilgi (b) yaz› ile de kurum görüﬂlerine sunularak geliﬂtirilmiﬂtir.
An›lan çal›ﬂmalar›n her ikisinde de Yönetmelikler Komisyonu’nun her türlü sekreterya görevi Odam›zca yürütülmüﬂ olup;
sektörde önem verilen her iki konuda da bilimsel ilkeler ve uygulama bütüncüllü¤ü bak›m›ndan kamu yarar› gözetilerek
ayr›ca bütün kamu, kurum ve kuruluﬂlar›n katk› ve kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen özenli bir çal›ﬂma sonucunda istenen ürünler elde edilmiﬂtir.
Odam›z, mesleki konularda görüﬂ ve önerilerini ortaya koymak için ayn› eksende çal›ﬂmak üzere oluﬂan Baﬂbakanl›k
Eylem Plan› - Eylem 36 kapsam›ndaki komisyonlarda da konular›nda uzman temsilciler ile yer almaktad›r. Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda; 28.10.2005 tarihli Eylem36 ‹dari/Yasal Altyap› Komisyonu toplant›s›nda da Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Altyap›s› Üst Kurulu Kanunu Stratejileri Tasla¤›’n›n altl›k olarak gözönüne al›nmas› istenmiﬂtir.
Yönetim Kurulumuz; BH‹KPK çal›ﬂmalar› kapsam›nda üretilerek ortaya koyulmuﬂ Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Altyap›s› Üst Kurulu Kanunu Stratejileri Tasla¤›’n›n Eylem36 ekseninden yeniden de¤erlendirilerek katk› ve kat›l›m anlam›nda zenginleﬂtirilebilece¤i ve sonuçta Eylem36 ürünü olarak gere¤i için ilgili makamlara ve kamuoyuna sunulabilece¤i görüﬂündedir
Bilimsel, yasal ve yönetsel her türlü çal›ﬂmada idarelerimizce oluﬂturulan komisyonlarca daha önce ortaya koyulmuﬂ
emek ve ürünlerin gözönüne al›nmas›n›n bir üretim ilkesi olarak idarelerimizi daha verimli ve etkin k›laca¤› aç›kt›r.
Odam›z›n sözü edilen çal›ﬂmalara kat›l›m ve katk›lar›n› sürdürece¤ini belirterek,
Bilgi ve gere¤ini dileriz.
Sayg›lar›m›zla.
Atila KARAÇELEB‹
Yönetim Kurulu a.
II. Baﬂkan
EKLER :
Ek-1 Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Altyap›s›
Üst Kurulu Kanunu Stratejileri Tasla¤›.(16 sayfa)
Da¤›t›m :
Gere¤i : - TKGM,
- DPT,
- Eylem 36 kapsam›nda oluﬂan komisyonlar›n baﬂkanl›klar›.
• Teknik Altyap› Komisyonu,
• ‹dari Yasal Altyap› Komisyonu,
• Standartlar Komisyonu.
Bilgi : Baﬂbakanl›k Makam›
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SAYI : 1/G99-3358
KONU : 2006 Y›l› Büro/ﬁirket Tescil Yenilemeleri

27/12/2005

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
ﬁUBE BAﬁKANLIKLARINA
‹lgi: 03.12.2004 tarih ve 1/G99-2897 say›l› yaz›m›z.
Bilindi¤i üzere Odam›z Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’ne göre Tescil iﬂlemleri yap›lm›ﬂ
Büro/ﬁirket’lerin “Y›ll›k Onay” (Tescil Yenileme) iﬂlemleri etkinlik alan› dikkate al›narak ilgili ﬁube ve Merkeze Ba¤l›
Temsilciliklerimizce yap›lmaktad›r.
‹lgi kay›tl› yaz›m›z ile; 2005 y›l› Büro/ﬁirket tescil yenileme iﬂlemleri s›ras›nda, Odam›z›n 16-18 Nisan 2004 tarihlerinde gerçekleﬂtirilen 39.Ola¤an Genel Kurulunda kabul edilen HKMO Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nin baz› maddelerinde (9-2/c, 21, 23) de¤iﬂiklik yap›ld›¤›, özellikle “ﬁirketlerin Tescil ve Y›ll›k Onaylar›n Yap›lmas›” bölümünün 9-2/c bendi ile ﬁirket y›ll›k onaylar› için istenilecek olan belgelere “Ticaret sicil memurlu¤undan al›nan ve son ortakl›k hisse durumunu gösteren belge”nin eklendi¤i belirtilerek uygulamada özen gösterilmesi istenilmiﬂtir.
Ancak ﬁubelerimizce yap›lan 2005 y›l› Büro/ﬁirket tescil yenilemelerine bak›ld›¤›nda Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nde yap›lan de¤iﬂikliklerin tam olarak uygulanmad›¤›/uygulanamad›¤› belirlenmiﬂtir.
Özellikle Yönetmeli¤in 9/2c bendince istenilen “Son Ortakl›k Hisse Durumunu Gösteren Belge”nin istenilme nedeninin tam olarak anlaﬂ›lmad›¤› aç›kça görülmüﬂtür. Öncelikle do¤ru belgenin temin edilmesinde problemler yaﬂand›¤›, as›l belge yerine “Þirket faaliyet belgesi” yada ﬂirketin son tarihli “Ticaret Sicil Gazetesi” al›nd›¤›,
belgenin do¤ru olarak al›nd›¤› durumlarda ise ortakl›k yap›s›n›n yönetmeli¤in 18 ve 21 inci maddesine uygunlu¤unun tam anlam›yla kontrol edilmeden tescil yenileme iﬂleminin yap›ld›¤› görülmektedir. Ayr›ca Büro/ﬁirket
müellifince imzalanmas› gereken yenileme dilekçelerinde konuya dikkat edilmedi¤i, dilekçelerin üzerine yaz›lan
Büro/ﬂirket adreslerinin Oda kay›tlar› ile ayn› olup olmad›¤›n›n kontrol edilmedi¤i de yap›lan tespitler aras›ndad›r.
Bilgilerin do¤ru ve güncel ﬂekilde tutulmas› için 2006 y›l›nda tescil yenileme iﬂlemini yapmak üzere gelen büro/ﬂirketlerin özellikle 8, 18 ve 21 inci maddelere uygunlu¤unun kontrol edilmesi, konuya iliﬂkin önceki dönemlerde yürürlü¤e giren “Genelge”ler ile Odam›z Serbest Mühendislik Müﬂavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nin ilgili maddeleri
çerçevesinde hareket edilmesi, tescil taahhütnameleri ve eklerinin Oda Merkezimize zaman›nda gönderilmesi hem
kurumsal iﬂleyiﬂimizi olumlu yönde etkileyecek hem de üyelerimizi ma¤dur duruma düﬂme olas›l›¤›n› ortadan kald›racakt›r.
Yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde; ﬁube ve Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerimizde “Y›ll›k Onay” iﬂlemi yap›lan hem Büro hem de ﬁirket’lerden 01.01.2006 tarihi ile Büro/ﬂirket müellif -teknik müdür- imzal› taahhütname ve
ayr›ca sadece ﬁirket’lerden “Ticaret sicil memurlu¤undan al›nan ve son ortakl›k hisse durumunu gösteren belge”nin istenmesi, ﬂirketin belgelerindeki bütün bilgilerin HKMOB‹S üzerinden kontrol edilmesi ve özellikle ortak-
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l›k yap›s› yönetmeli¤in 18 ve 21 inci maddesine uygun de¤il ise tescil yenileme iﬂlemi yap›lmadan belgelerin üyeye iade edilerek ortakl›k yap›s›n›n yönetmeli¤e uygun hale getirilmesinin sa¤lanmas›, tescil yenilemelerde sorunu
olmayan Büro/ﬁirketlerin programa iﬂlenmesi ve ﬁubeniz yetki ve sorumluluk alan›nda tescil yenileme dosyalar›n›n eksiksiz biçimde belgelerin listeler ile birlikte onbeﬂ günlük periyotlarda gönderilmesi, konu ile ilgili ﬁube/Temsilcilik etkinlik alan›n›z içerisinde bulunan Büro/ﬁirketlere gerekli duyurular›n ivedilikle yap›lmas› konular›nda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gere¤ini rica ederiz.
Sayg›lar›mla.
Cengiz DA⁄DELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
Not : 2005 y›l› Tescil Yenileme iﬂlemleri ﬁubelerimizce yap›lan Büro/ﬁirketlerden belgeleri eksik, hatal› ve hisse yap›s›nda problem olanlar›n listesi ekte gönderilmekte olup, 2006 y›l› tescil yenilemelerinde dikkate al›nmas› gerekmektedir.
EKLER :
Ek-1 Örnek Taahhütname (Büro/ﬁirketler ‹çin)
Ek-2 Örnek Üç de¤iﬂik Ticaret sicil memurlu¤undan al›nan ve son ortakl›k hisse durumunu gösteren belge (ﬁirketler ‹çin)
Ek-3 Liste ( ..... sayfa)
DA⁄ITIM :
: - ﬁube Baﬂkanl›klar›na
Gere¤i
- Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler

2006 y›l›n›n,
tüm dünya halklar›na
bar›ß ve ayd›nl›k yar›nlar getirmesini diler,
sa¤l›k, mutluluk ve baßar› dileklerimizle,
yeni y›l›n›z› kutlar›z.

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
39. DÖNEM YÖNET‹M KURULU
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Say›
Konu

: 1/G99- 2991
: Üye ‹ﬂlemleri.

14/10/2005

TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
ﬁUBE BAﬁKANLIKLARINA
Son zamanlarda uygulamalarda aksama görülen baz› iﬂ ve iﬂlemler ile Odam›z uygulamalar›n›n daha sa¤l›kl›, nitelikli ve
h›zl› yürütülebilmesi için “üye iﬂlemleri” için aﬂa¤›da belirtilen aç›klamalar do¤rultusunda çal›ﬂma yap›lmas› gerekli görülmektedir.
1. Eksik belge ile yap›lan kay›t veya nakil baﬂvurular› Yönetmeliklerimize göre eksikleri giderilene kadar bekletilmekte ve
onay verilmemektedir. Bu nedenle eksik belge ile baﬂvuru kabul edilmemelidir.
2. Üyelerimizin Oda Sicil Kay›t, ‹hale vb. resmi belge isteklerinin karﬂ›lanmas›, muhasebeleﬂtirilmesi ve izlenmesi
için; gerekli altyap› HKMOB‹S içerisinde çal›ﬂmaktad›r. Baz› durumlarda baz› çal›ﬂanlar›m›z›n HKMOB‹S d›ﬂ›nda daktilo, word vb. ile resmi belge düzenledikleri tespit edilmiﬂtir. Kurumsallaﬂan Odam›z›n artan iﬂlem yo¤unlu¤unun ve resmi belge zimmetlerinin izlenmesinde sorun yaratacak olan, ayr›ca iﬂlemleri kiﬂilerin inisiyatifine b›rakan bu tür hareketlerde bulunulmamal›d›r. Internete modem yoluyla eriﬂilemeyen durumlarda Türk Telekom telefon hatlar› üzerinden çevirmeli eriﬂim sa¤lanmal›d›r.
3. Birimlerimizin çal›ﬂmakta olan veya eski bütün kurullar› (yönetim, dan›ﬂma), komisyonlar› ve çal›ﬂma gruplar›, bugünden geriye do¤ru arﬂivlerinden incelenerek üye isimleri, varsa çal›ﬂma sonuç belgeleri raporlar› vb. HKMOB‹S e iﬂlenmelidir. Bu iﬂlemler hem birimlerimizin web sayfalar›n› otomatik olarak zenginleﬂtirecek hem de bu organlarda
görevli üyelerimizin kartlar›na do¤rudan iﬂlenecektir. Bu sayede Odam›z›n belle¤i k›smen kay›t alt›na al›nacakt›r. Bu
giriﬂlerin, ﬁube Sekreter Üyelerimizin sorumlulu¤u ve gözetimi alt›nda 30 Kas›m 2005 tarihinden önce ﬁube çal›ﬂan›m›z taraf›ndan tamamlanmas› beklenmektedir. Bu tarihten sonra oluﬂacak bütün komisyon vb. gruplar›n HKMOB‹S’e girilmesi ve üyelerinin belirlenmesi, her türlü toplant› vb. çal›ﬂmalar› için bu veritaban› üzerinde iﬂlem yap›lmas› etkin ve
verimli çal›ﬂma için yararl› olaca¤›ndan yönetsel aç›dan da zorunluluk içermektedir.
4. Üyelerimizin aidat ödemeleri için HKMOB‹S üzerinde, eski aidatlar›n izlenmesi, taksitlendirme ve son olarak da e-ödeme olanaklar› sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁube Sayman Üyelerimizin sorumlulu¤u ve gözetimi alt›nda taraf›ndan izlenmesi ve uygulamada yayg›nlaﬂt›rma sa¤lanmas› gerekmektedir.
5. ‹lk kay›t baﬂvurular›nda; evraklardan tüm bilgiler HKMOB‹S e eksiksiz girilmeli ayr›ca foto¤raf ve imza görüntüleri de taranarak veritaban›na iﬂlenmelidir. Bu giriﬂler yap›lmadan gönderilen evraklar iﬂleme al›nmayacak olup
sorumluluk ﬁubelerimizde kalacakt›r. Taray›c› al›m› gereken ﬁubeler için 07/02/2005 tarih ve 1/G99-198 yaz›m›zda
Yönetim Kurulumuzun 01/02/2005 tarih ve 37/390 say›l› olur bildirilmiﬂtir. Foto¤raf giriﬂlerinde Odam›z Ana Yönetmelik hükmü “Md. 8 ... Üyeler Oda’dan alacaklar› resimli belgeler için; son 6 ( alt› ) ay içinde baß› aç›k, sakals›z ve
düzgün k›yafetle çekilmiß resim verirler. Bu özelliklere uyup da tan›nmayacak ßekilde olan resimler Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmez.” ﬂeklinde olup uygun hareket edilmelidir.
6. “Ö¤renci Üye”lik iﬂlemleri konusunda da Odam›z›n web sayfas›ndan incelenebilecek Yönetmelik hükümlerine uygun
olmayan baﬂvurular kabul edilmemeli ve sadece evraklar› tamam olan baﬂvurular, HKMOB‹S’e iﬂlenerek Odam›za
sevk edilmelidir.
Belirtilen aç›klamalar do¤rultusunda gerekli önlemlerin al›nmas› ve uygulamada özen gösterilmesi konusunda;
Bilgi ve gere¤ini rica ederim.
Sayg›lar›mla.
Cengiz DA⁄DELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
DA⁄ITIM :
Gere¤i : - ﬁube Baﬂkanl›klar›
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Say› : 1/G99- 2968
Konu : Bilgi Edinme Hakk› Kanunu Kapsam›.

11/10/2005

TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
ﬁUBE BAﬁKANLIKLARINA
‹LG‹ : a) Üyemizin 15.02.2005 tarihli e-postas›,
b) Üyemizin 16.02.2005 tarihli e-postas›,
c) Odam›z›n 21/02/2005 tarih ve 1/G06- 279 say›l› yaz›s›,
ç) Üyemizin 21.04.2005 tarihli e-postas›,
d) Odam›z›n 20.05.2005 tarih ve 2/A-768 say›l› yaz›s›.
e) Üyemizin 11.04.2005 tarihli e-postas›,
f) Üyemizin 18.04.2005 tarihli e-postas›,
g) BEDK’nun 22.07.2005 tarih ve B.02.0.BH‹.796.001/796 say›l› yaz›s›,
h) Odam›z›n 08/08/2005 tarih ve 3/B15- 1199 say›l› yaz›s›,
›) BEDK’nun 09/09/2005 tarih ve B.02.0.BH‹.796.001/796 say›l› yaz›s›.
Bir Üyemiz taraf›ndan iletilen ilgi (a) ve (b) yaz›lar incelenerek, bilgi edinme baﬂvurusu olumlu karﬂ›lanm›ﬂ ve mesleki
denetim defter bilgileri aç›k olarak paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Daha sonraki süreçte; bilgi iste¤ine konu bölgedeki Serbest Harita ve
Kadastro Mühendislik Müﬂavirlik Hizmetleri’ne iliﬂkin Üyemizin ilgi (e) ve (f) baﬂvurular› incelenmiﬂ olup, Odam›z Yönetmelik hükümlerine göre iﬂlem yap›larak ilgili baz› Üyelerimiz Odam›z›n Onur Kurulu’na havale edilmiﬂtir.
Ancak; ayn› konuda ilgi (ç) yaz› ile yap›lan baﬂvuru incelenmiﬂ ve avukatlar›m›zdan al›nan görüﬂe göre; ilgi (d) yaz›m›z
ile, bir SHKMMB ile bir iﬂveren/vatandaﬂ aras›nda karﬂ›l›kl› düzenlenen tip sözleﬂme örneklerinin gerek ulusal gerekse
uluslararas› hukuk kurallar› ve serbest rekabet ortam›n›n korunmas› çerçevesinde; 3. ﬂah›slara sunulmas›n›n hukuken
olanakl› görülmedi¤i vurgulanarak, baﬂvuruya olumsuz yan›t verilmiﬂtir.
Ayn› üyemiz, talebinin reddi sonras›nda Baﬂbakanl›k Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu (BEDK)’na itirazda bulunmuﬂ ve
Odam›za ulaﬂan ilgi (g) yaz›da ek bilgi belge istenmiﬂtir. Odam›z BEDK’nun istemi do¤rultusunda ek belgeleri derlemiﬂ
ancak ilgi (h) yaz›m›z ile de bu baﬂvurunun olumlu karﬂ›lanamayaca¤›nda gerekçelerini de ortaya koyarak ›srar etmiﬂtir.
Son olarak ilgi (›) yaz› ile bildirilen karar Odam›z görüﬂlerine uygun sonuçlanm›ﬂ olup, Üyemizin baﬂvurusu reddedilmiﬂtir.
Uygulamada örnek al›nmas› konusunda;
Bilgi ve gere¤ini dilerim.
Sayg›lar›m›zla.
Cengiz DA⁄DELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
EKLER
: - ‹lgi (›) yaz›.
DA⁄ITIM :
Gere¤i
: - ﬁube Baﬂkanl›klar›
- Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler
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Bilgi : - TMMOB Baﬂkanl›¤›
- TMMOB Bileﬂeni Odalar
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