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BÜLTENE YAZI
GÖNDERENLER‹N

D‹KKAT‹NE

Yayın Kurulu'na göndermek istediğiniz yazı-
larınızı "hkmo@hkmo.org.tr" adresine göndere-
bilirsiniz.

• Gönderilen yazıların hukuki sorumluluğu
yazarlarına aittir.

• Resimler net olmalıdır.

• Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek
koşuluyla başka yayın organlarında
yayınlanabilir.

• Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik sırasına
göre ve "soyadı, adı, belgenin adı, yayın yeri
ve tarihi" şeklinde sıralanmalıdır.

• Gönderilen yazılar için telif ödenmez.

• Uzun, teknik bilgi, pratik ve şekil içeren
yazılar Office programında sayfa boyutları
düşürülerek düzenlenmeli ve sayısal ortam-
da gönderilmelidir.

• Yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın
yazarına iade edilmez.
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De¤erli dostlar merhaba!
Hem dünya, hem de ülkemiz aç›s›ndan oldukça yo¤un, üzücü ve de¤iflken gündemlerin ya-

fland›¤› uzun bir yaz döneminden sonra, 61 say›l› bültenimizle yeniden sizlerleyiz.
3 Ekim AB Müzakere Süreci, ülkemiz aç›s›ndan özenle üzerinde durulmas› gereken bir ol-

gudur. Bu tarih asl›nda, 17 Aral›k 2004 tarihinde Brüksel’de yap›lan AB Zirvesi sonras›nda Tür-
kiye’ye iliflkin al›nan ve halk›m›zdan saklanan türlü tavizlerin tescil edildi¤i bir tarihtir. Evet ger-
çek flu ki 3 Ekim 2005 tarihinde tarama süreci bafllam›flt›r. ‹lk olarak Bilim ve Araflt›rma konu-
suyla bafllayan tarama sürecine, 2006 y›l›n›n Ocak ay›nda “Mallar›n Serbest Dolafl›m›”, “Gümrük
Birli¤i” ve “Yarg› ve Temel Haklar”’›n ard›ndan s›ras›yla, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sosyal Politika
ve ‹stihdam, Ekonomik ve Parasal Birlik, Bal›kç›l›k, G›da Güvenli¤i, Hayvan ve Bitki Sa¤l›¤› Poli-
tikas›, Giriflimcilik ve Sanayi Politikas›, Mali Hizmetler, Çevre, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik,
Enerji, Ulaflt›rma, ‹flçilerin Serbest Dolafl›m›, D›fl Politika, Güvenlik gibi birçok konu bafll›klar›yla
devam edilecek. Bu konular›n aras›nda özellikle ek protokolün uygulanmas›yla do¤rudan iliflkili
olan “Mallar›n Serbest Dolafl›m›” ve “Gümrük Birli¤i” konular›nda birtak›m s›k›nt›lar›n ortaya ç›-
kaca¤›na kesin gözüyle bak›l›yor. Çünkü ek protokolün uygulanmas› kapsam›nda, Türk deniz ve
hava limanlar›n›n Rum band›ral› gemi ve uçaklara aç›lmamas› durumunda, K›br›s Rum Kesimi-
nin veto hakk›n› kullanabilece¤inden korkuluyor. Müzakerelere 2006 Ekiminde bafllan›l›p baflla-
n›lmayaca¤› henüz net olmamakla birlikte bu süreç içerisinde dahi tek tarafl› bir çok tavizler ve-
rilecektir. Görüldü¤ü gibi Türkiye tarihinin en büyük tuza¤›yla karfl› karfl›ya olup geri dönülmesi
güç ve belirsiz bir sürece itilmifltir.

Ard› ard›na gelen özellefltirmeler son yirmi y›l›n en büyük özellefltirmeleri olarak gündeme
oturdu. Sermaye aç›s›ndan AB rüzgar›n› arkas›na alan hükümet bu süreci sermaye lehine iyi kul-
lanm›fl, elde avuçta sat›lmad›k sanayi tesisi b›rakmam›flt›r. TÜPRAfi, Ere¤li Demir Çelik, Türk Te-
lekom gibi stratejik öneme sahip devasa kurulufllar, yok pahas›na bir bir elden ç›kar›lm›fl ve de
ç›kar›lmaktad›r. Ancak bunlar normal görülmelidir. Bizzat Say›n Baflbakan, görevinin ülkeyi pa-
zarlamak oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Oysa hepimiz biliyoruz ki Dünyada 1970’lerin ikinci
yar›s›ndan itibaren uygulanan para tacirlerinin egemenli¤indeki bu “pazarlamay›” Türkiye 24
Ocak kararlar›ndan beri gerçeklefltirmektedir. Yine hepimiz biliyoruz ki Yeni Dünya Düzeninin da-
yatt›¤› bu pazarlamadan bir yandan say›lar› iki elin parmaklar› kadar kazan›p kalk›nanlar var, di-
¤er yandan da say›lar› on milyonlarla ifade edilen kullan›l›p at›lanlar...

Hükümetimizin ekonomik anlamdaki bu baflar›lar›(!) siyasi alanda da devam etmektedir.
YÖK’ü yok etme giriflimleri tüm h›z›yla sürmektedir. YÖK’ün, intihal (afl›rma) yapt›¤› gerekçesiy-
le Profesörlük unvan›n› geri al›p Ö¤retim Üyeli¤i mesle¤inden ç›kard›¤› Baflbakanl›k Müsteflar›
Prof. Dr. Ömer D‹NÇER halen görevine devam ededursun, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yücel AfiKIN’›n yurt d›fl›ndayken önce evinin bas›l›p aranmas›, ard›ndan iki ay geçtik-
ten sonra ç›kar amaçl› suç örgütü oluflturdu¤u gerekçesiyle tutuklanmas›, Rektörün daha önce-
ki dönemde üniversitede hakim olan radikal ‹slamc› ak›mlarla mücadele etmesi, üniversiteyi de-
mokratik, laik, hukuk devleti ilkeleriyle yönetmeye çal›flmas› ve yerel güç odaklar›yla mücadele
etmesi nedeniyle etkisiz k›l›nmak istendi¤i görüflünü güçlendirmektedir. Bu görüflü güçlendiren
di¤er geliflmeler ise, aralar›nda imam hatip liselerinin de bulundu¤u meslek liselerinden düz li-
selere geçifli kolaylaflt›ran yönerge ile yurtd›fl›na gönderilen ancak irticai faaliyet gerekçesiyle 28
fiubat sürecinde ilifli¤i kesilen akademisyenlerin üniversitelere dönüflünü sa¤layacak tasar›n›n
TBMM’ye getirilecek olmas›d›r. Benzer sald›r›lar›n bundan sonra Bolu, Samsun ve Malatya ille-
rinde bulunan üniversitelerde de gerçeklefltirilece¤inin konuflulmas› ülkemizin yeniden bir kaos
ortam›na sürüklenece¤i endiflesini do¤urmaktad›r. Ancak halk›m›z›n demokrasiye olan güveni ve
inanc›, ülkemizin yeniden bir kaos ortam›na süreklenmesinin önünde en büyük engel  olacakt›r. 

Son zamanlarda dünyada do¤al afetlerde yaflanan art›fl gerçekten dikkat çekicidir. ‹nsano¤-
lunun do¤ayla bar›fl›k yaflamaya daha çok önem vermesi kaç›n›lmaz bir olgudur. Güney Asya’da
meydana gelen ve on binlerce insan›n ölümüne neden olan üzücü deprem felaketinin ard›ndan
Ege sahillerimizde (‹zmir’de) karfl›lafl›lan deprem de korkulu günler geçirmemize neden oldu.
Yaflanan bu üzücü durumun yaralar›n›n k›sa sürede sar›lmas› için tüm insanlar›n dayan›flma içe-
risinde olmas› kaç›n›lmaz görülmektedir.

Dünya ve ülkemiz gündeminden biraz daha özele, mesleki gündemimize döndü¤ümüzde;
TMMOB ve ba¤l› Odalar baz›nda bir ilke imza atan Odam›z, ‹zmir fiubemiz yürütücülü¤ünde 4.
Dikili Yaz E¤itimi Kamp›n› da baflar›yla gerçeklefltirdi. Güzel bir dayan›flma örne¤iyle, kamp›m›z
art›k K›z›lay çad›rlar›nda de¤il, TMMOB ve Odalar›m›z›n katk›lar›yla al›nan kendi çad›rlar›m›zda
gerçeklefltirildi. Kamp›m›za 9 farkl› meslek disiplininden 20 ö¤renci de kat›lm›fl olup, farkl› mes-
lek disiplinleriyle çat›flma yerine, birlikte üretme ve birlikte paylaflman›n tohumlar› at›lm›fl oldu.
Bu nedenle bültenimizin kapa¤›n›, detaylar›na genifl bir flekilde yer verdi¤imiz 4. Dikili Yaz E¤iti-
mi Kamp›na ay›rd›k.

Genel Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ’nün Odam›z ve mesle¤imiz aç›s›ndan sürece iliflkin de¤er-
lendirme yaz›s›n›n yan›nda  TMMOB’nin 8 Ekim tarihinde Ankara’da gerçeklefltirdi¤i “Demokra-
tik Türkiye ‹nsanca Yaflam Mitingi”’ne iliflkin Genel Sekreter Cengiz DA⁄DELEN’in yaz›s›n› bula-
caks›n›z. Ayr›ca Odam›zca gerçeklefltirilen çeflitli mesleki etkinlikler, komisyon ve çal›flma grup-
lar›m›z›n çal›flmalar›n›n özetlendi¤i k›sa k›sa haberler, Oda güncesi ve kurumsal yaz›flmalar,
“TMMOB güncesinden”, “Toprak Reformu Kongresinden Beklentiler” ve “Kamu ‹hale Kanunu”
konulu yaz›lar ile fiubelerimize iliflkin haberler ve her zamanki gibi üyelerimizin Atama, Evlenme,
Do¤um haberleri ile Aram›zdan Ayr›lanlar bölümünü yine bu say›m›zda bulacaks›n›z.

Yay›n Kurulumuz, bültenimizin içerik ve mizanpaj›nda önemli de¤ifliklikler yapmay› tasarla-
maktad›r. Taraf›n›zca be¤enilebilecek bir bülten kuflkusuz sizin önerilerinizle yarat›lacakt›r. Bu
nedenle 62 say›l› bültenimizi görmek istedi¤iniz flekilde bulmak için, görüfl, öneri ve düflün-
celerinizi bizimle paylaflman›z› bekliyoruz.

Yeniden buluflmak dile¤iyle,
Hoflça kal›n...
Yay›n Kurulu

BafllarkenBafllarken



Günümüzde her kavram›n içi boflalt›larak sunul-
maktad›r topluma. Hem de öylesine ambalajlan›p su-
nulmaktad›r ki anlam sapmas› ve kavram kargaflas›
yarat›ld›¤›n›n bile bilincine zor var›labilmektedir. As-
l›nda tüm bunlar bilinçli ve programl› biçimde yap›-
l›r. Bu nedenle serbest piyasa ekonomisinde kav-
ramlar da mal ve hizmetler gibi pazarlan›r. Daha aç›k
söylersek serbest piyasa ekonomisi ideologlar›n›n
ve ideolojisinin temel görevi piyasa ekonomisinin
meflrulaflt›r›lmas›na hizmet etmektir. Örne¤in öz-
gürlük ve demokrasinin varl›¤› kapitalist ekonominin
varl›¤›yla özdefllefltirilir. Oysa kapitalist ekonomi kâr
üzerine kurulu bir sistemdir. Kâr ise taraflardan bi-
rinin yarar›na di¤erinin ise zarar›na iflleyen bir sis-
temde gerçekleflebilir ancak. 

‹flte bize dayat›lan anlam ve kavram kargaflas›n›
ayd›nlatmaya yarayan sorular›n bafl›nda “kimin” so-
rusu gelir. Sadece bu sözcükle sorulan bir soru bile
çok fleyi ayd›nlat›r ve bizim kolayca anlamam›z› sa¤-
lar. T›pk› ciltler dolusu yaz›l›p çizilen ekonomi kitap-
lar›n› halk›m›z›n bir tümceyle özetleyiverdi¤i gibi.
Örne¤in;“Para para kazan›r, koç yi¤it ba¤ bel-
ler” demifl halk›m›z. Ne zaman söylendi¤ini bilmiyo-
rum. Ama ba¤›n, ba¤ sahibi olmayan koç gibi bir yi-
¤itin bellemesi sonucu yetifltirilen üzümlerin ve bu
üzümlerden elde edilen flarab›n pazarlan›p, para ka-
zan›lmaya baflland›¤› evrede söylendi¤i belli. 

Özgürlükten, demokrasiden söz edenlere de
“kimin özgürlü¤ü”, “kimin demokrasi” diye sorma-
m›z yeter. Küreselleflme de çok boyutlu tart›fl›labi-
lir. Ancak bir kesimin ortaklaflt›¤› bir ilke vard›r.
“Küresel düflün, yerel hareket et” diye. Gelin biz
de öyle yapal›m. Hangi koçyi¤itler ba¤ belliyor, han-
gi para babalar›, para kazan›yor bakal›m. 

Rio’dan ‹stanbul’a, ‹stanbul’dan Paris’e
Kentsel dönüflüm rantsal bölüflüm...

Rio’da 1 milyon yoksula ‘temizlik’ operasyonu
yap›lacak. 6 milyonluk Rio de Janeiro’da nüfusun
yaklafl›k yüzde 20’si 750 gecekondu mahallesinde
yafl›yor. “19. yüzy›l boyunca flehir planlamac›la-
r› Rio’nun merkezindeki gecekondularda yafla-
yan binlerce yoksul insan›, flehri ‘tropikal pa-
ris’ haline getirmek için hiç bir konut ve mad-
di olanak sa¤lamadan tahliye etmeye çal›flt›.
1960’larda tahliye politikalar› yeniden günde-
me geldi. Buralardaki insanlar iskan projesi ile
varofllara gönderildi. Ancak daha sonra bu
projeler uyuflturucu kaçakç›s› çeteler taraf›n-
dan kontrol edilmeye baflland›. Bugün yine bir
tahliye kampanyas› gündemde.” Bu ‘flehir te-

mizli¤i’ nin “Favelas” ad› verilen bölgelerde 70 ka-
dar mahalleyi risk alt›na alabilece¤i belirtiliyor. Bu
mahallelerden birinde oturan Machado ise, Rio’lu
zenginlerin kârlar›n› Favela’n›n ucuz iflgücünden (yi-
¤itlerinden H.Ü.) sa¤lad›¤›n› belirterek, “Ancak
zenginler yoksul insanlar›n yak›n›nda olmas›n›
istemiyor” diyor. (30.10.2005/Birgün) 
fiimdi ülkemizde özellikle 2005 y›l›nda ‹stan-

bul’da yap›lanlar›, yaflananlar› bir düflünün. Sizce Bi-
rezilya’n›n karnavallar kenti Rio’da programlanan
‘flehir temizli¤i’ ‹stanbul’da yap›lanlara, y›k›lanlara
aynen benzemiyor mu? 

Bir de Avrupa boyutuna bakal›m. Bugün büyük
sermaye çevrelerinin gözünde AB’ye karfl› olmak
vatan hainli¤iyle efl anlaml›d›r ülkemizde.  Sanki
AB’ye girersek iflsizimiz hemen ifl bulacak, fakirimiz
hemen zengin olacak; demokratik hak ve özgürlük-
ler caddelerimizden, sokaklar›m›zdan sel gibi aka-
cak; neredeyse günümüzde kentlerimizde yaflanan

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

3

YEN‹ PARA / SATILIK ÜLKE 

Hüseyin ÜLKÜ*

______________________________________________________
* TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›



sel bask›nlar› gibi evlerimizin bodrum ve zemin
katlar›n› hak ve özgürlüklerle dolduracak Avrupa
Birli¤i. 

Oysa gerçek öyle mi? ‹flte size bir gerçek. Burju-
va devrimlerinin ve burjuva özgürlüklerinin baflken-
ti, kentsel dönüflümlerin öncüsü Paris’ten bir örnek
vermek istiyorum. Bak›n de¤erli Frans›z bilim insan›
Henri Laborit nas›l dile getiriyor kentsel dönüflümü:
“Bu evrim özellikle Fransa’da doruktad›r; son
on y›l içinde (bunlar› 1971’de yaz›yor) örne¤in,
Paris’in 13. bölgesi gibi kimi esenli¤e ayk›r›
mahallelerin y›k›l›fl›na, buralarda oturanlar›n
d›fl mahallelere itilifline, eski kulübelerin yeri-
ne orta s›n›f için toplu konutlar›n dikilifline ta-
n›k olduk.... (Birezilya’da da ilk projeli “temizlik”
1960’larda yap›lm›fl, rastlant› m› dersiniz?) 

“Bu evrim, kuflkusuz, en yüce insanl›k mas-
kesi alt›nda olufluyor ve konut al›flverifllerini
çekip çevirenler, bankalar, serbest u¤rafllarla
tecimsel u¤rafllar gibi konut yap›lacak alanlar-
daki de¤ifliklikle yak›ndan ilgili kesimler bu ifl-
ten kâr sa¤l›yorsa, bu kuflkusuz, sa¤l›¤a ve
esenli¤e ayk›r› bir yeri hoflça yaflanacak bir ala-
na dönüfltürmenin ödülü olmaktad›r: ama kim-
se ç›k›p kimin (bu soruya dikkat H.Ü.) hoflça ya-
flayaca¤›n› ve mallar›na el konmasa da, al›n›p
baflka yerlere tafl›nan insanc›klar›n bu konuda
ne düflündüklerini sormamaktad›r.” (‹nsan ve
Kent, s.138, Henri Laborit) 

Bu noktada kentsel dönüflüm uygulamalar›nda
Odam›z›n neden kamulaflt›rmaya karfl› ç›kt›¤›n› dü-
flünmenizi isterim. Ayr›ca demokratik planlamadan,
planlama süreçlerine halk›n kat›l›m›ndan söz edildi-
¤inde hemen Avrupa’dan söz edilir. Oysa okudu¤u-
nuz gibi Frans›z bilim insan› yazar ise baflka yerlere
tafl›nan insanlar›n b›rak›n kararlara kat›lmas›n›, dü-
flüncelerinin bile sorulmad›¤›n› belirtiyor. Sonuçta
demokratik kat›l›mc› planlama Paris’te içi bofl bir
kavram olarak ç›km›yor mu karfl›m›za?

Peki Türkiye’de bizlere yerelleflmeden söz eden-
lere ne demeli. Hani yerelleflince demoktariklefle-
cektik? Oysa gerçekler ac›, gerçekler farkl›. T›pk›
Paris evrimi gibi, t›pk› Rio’da 1960’larda kenti temiz-

leyip (!) “Tropikal Paris” yapmak isteyenler gibi, ‹s-
tanbul’da da planl›, sa¤l›kl› kentleflme ad›na gecekon-
dular y›k›l›rken bu y›k›mlar›n kimlerin ç›kar› için ya-
p›ld›¤›n›, iyi bilmemiz gerek. Plans›zl›¤›n dik alas› ve
300 metre yüksekli¤inde “Dubai Towers ‹stanbul”
gökdelenleri burgu gibi ‹stanbul kenti’nin kimli¤ini,
tarihimizi, kültürümüzü, insanl›¤›m›z› ve de kiflili¤imi-
zi delmeden önce de gerçekleri görmemiz gerek.  

Hani yerelleflince demokrasimiz kat›l›mc› olacak-
t›? Kent kararlar›na kat›l›m›n›z›, halk›n demokrasisi-
ni kimler engelliyor bilmemiz gerek.

Bu ülke bu halk sat›l›k de¤il...
TMMOB bilefleni ilgili meslek odalar› ve birkaç

ayd›n ve yazar d›fl›nda kente karfl› ifllenen bu suça ve
kültür afetine kimse karfl› ç›km›yor. Herkes ‹stan-
bul’a yat›r›lacak 5 milyar dolardan söz ediyor. ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi’nin arsa karfl›l›¤› flirket or-
takl›¤›n›n yasal olup, olmad›¤›n›, neden yüzde 20 pa-
y› kabul etti¤ini tart›fl›yor sadece.

Oysa yasalar Temmuz s›ca¤›nda DB, IMF güdü-
münde AB uyum yasalar› kapsam›nda özellefltirme
türküleriyle düzenlendi. Örne¤in Gayrimenkul Yat›-
r›m Ortakl›¤›n›n, (GYO) 3 Temmuz 2005 günü ka-
bul edilen 5393 say›l› Belediyeler Yasas›’n›n 18.
maddesine dayan›larak kurulaca¤› belirtiliyor. Ga-
ranti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Genel Müdürü
Kürflat Tuncel de SPK’n›n Seri: 6 No:11 say›l› GYO
tebli¤inin 9a maddesinin belediyelere arsalar›n› ku-
rulacak GYO flirketi portföyüne alma yetkisi verdi-
¤ini vurguluyor. (26 Ekim 2005/Milliyet)    

Dubai Holding ‹cra Kurulu Baflkan›, Mohammed
Al Gergawi ise bir fleyh ihtiflam›yla oturmufl ‹stan-
bul’a, oturmufl da bir türkü tutturmufl: “‹stanbul’u
pazarlayaca¤›z”diye. ‹flte kapatalizmle özdeflleflti-
rilen özgürlük ve demokrasi budur. Sistemin yasala-
r› onlar için, tasalar› bizim içindir hep. Bu nedenle
bugün kentimizi pazarlayanlar›n, yar›n ayn› kentte
bizi de pazarlayacaklar›n› unutmayal›m. Bugün kenti-
mize sahip ç›kmazsak yar›n kendimize de sahip ç›ka-
mayaca¤›m›z› bilelim!

Bizler bu ülkede milyonlarca insan okuma yazma
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olana¤› bulamad›¤› halde mühendis olabilmifliz. Bu
nedenle kendimizi ülkemize, halk›m›za, mesle¤imize
ve meslektafllar›m›za karfl› sorumlu saymak zorun-
day›z. Bu sorumlulu¤umuzu mutlaka yerine getir-
mek gibi tarihi bir görevimiz var. Tarihi bir görev di-
yorum. Çünkü herfleyin sat›l›¤a ç›kar›ld›¤› ve sat›ld›-
¤› bir dönemde “bu ülke bu halk sat›l›k de¤il” di-
yemiyorsan›z, bizim için hele çocuklar›m›z ve torun-
lar›m›z için yar›n çok geç olacak. 

‹srailli OFER’lerin Kufladas›, Adana ve
‹stanbul Sald›r›lar›...
Abartm›yorum, bak›n Yeni Para Dergisi’nin

(16-22 Ocak 2005) ücretsiz ekine: “‹L ‹L SATILIK
HAZ‹NE ARAZ‹LER‹” ni göreceksiniz. 

ERDEM‹R, özellefltirilmesine günler kala Yar›m-
ca’daki liman arazisini ihaleye de ç›karmadan Dubai
Ports flirketine satt›. (27.09.2005/Cumhuriyet) 

Sadece ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ka-
dir TOPBAfi pazarlam›yor yönetti¤i kenti. Ada-
na/Ceyhan da pazarlan›yor. ‹srailli OFER’ler hem ka-
radan hem de denizden sald›r›yorlar Türkiye’ye. 

“fiimdi s›k› durun, biliyor musunuz BAY
OFER yaklafl›k bir y›l önce sessiz sedas›z özel
uça¤› ile Ceyhan’a gelip, incelemeler yapt›, te-
sis kurabilece¤i arazilere bakt›” diyor Güler Kö-
mürcü. Ayn› köfle yaz›s›nda (Zaman) dan al›nt› yapa-
rak: 

“24 Haziran (2004) günü Ceyhan’a gelen
Ofer, önce Belediye Baflkan› Hüseyin Sözlü ile
görüfltü, ard›ndan baflkanla birlikte Ceyhan
Körfezini gezdi. Ofer ile yapt›¤› görüflmeyi an-
latan Belediye Baflkan› Sözlü, ‘kendisine Cey-
han Körfezini gezdirdim. Oradaki bir arsaya
bakt›. Hükümetten kendilerine serbest bölge-
de yer tahsis edilebilece¤ini, burada 10 bin dö-
nüm kadar bofl kullan›m alan› oldu¤unu söyle-
dim. Teflekkür edip ayr›ld›” diyor. (18 Eylül
2005/Akflam) 

Ofer flirketler grubu (Ofer Brothers Group)
Baflkan› ‹dan Ofer’in K›y› Yönetmeli¤i de¤iflikli¤inin
hemen ard›ndan Türkiye’ye gelip Ceyhan Körfe-
zi’nde arazi bakmas› bir rastlant› m› sizce? Elbette
de¤il. 

‹srailli Ofer Grubu Tüprafl ve ‹stanbul Galata-
port’la “medya” gündemine geldi. Oysa Ofer – Glo-
bal Menkul De¤erler daha önce Kufladas› Liman›’na
çöreklenmiflti. 
fiimdi de Yabanc› Sermaye Derne¤i (YASED)

Baflkan› fiaban Erdikler, “8-9 Kas›m’da düzenlene-
cek ‘F›rsatlar ülkesi Türkiye’ konulu konferan-
sa uluslararas› önem tafl›yan yat›r›mc›lar›n ka-
t›laca¤›n› belirterek, Sami Ofer’in o¤lu Eyal
Ofer’in Baflbakan Erdo¤an’la birlikte yuvarlak
masa toplant›s›na kat›laca¤›”n› söylüyor. (28
Ekim 2005 Milliyet)

Filistin’de y›k›lan evler, istimlak edilen
topraklar, sökülen zeytinler...
‹srail ise iflgal etti¤i Filistin topraklar›nda istimlak-

lar yap›yor, evleri y›k›yor, do¤al kaynaklar› sömürü-
yor; Filistinliler için derin bir sosyo-ekonomik k›ri-
zin mimarl›¤›n› yap›yor. Bu durum Birleflmifl Millet-
ler raporlar›na yans›yor. Birleflmifl Milletler Bat› As-
ya Ekonomik Komisyonu Sekreteri Mervat Tallavi
raporunda, “‹srail’in iflgal etti¤i Filistin toprakla-
r›nda baflta 1 milyondan fazla zeytin a¤ac› sök-
mesiyle yol açt›¤› tar›msal kay›plar›n, evleri
y›kmas›n›n, mal ve insanlar›n dolafl›m›na yöne-
lik getirdi¤i k›s›tlamalar›n bölgede iflsizlik ve
yoksulluk sorununu derinlefltirdi¤ini” belirtiyor.

Mervat Tallavi’nin ayn› raporunda “‹srail’in ifl-
gal alt›ndaki Filistin topraklar›nda yasad›fl› bir
flekilde yeni yerleflim yerleri inflaa etmeyi sür-
dürdü¤ü ve bu bölgede 2003-2004 aras›nda
yerleflimci say›s›n›n yüzde 6 oran›nda artarak
256 bine ulaflt›¤› yer al›yor.” (29 Ekim
2005/Cumhuriyet)

‹srailli sermaye sahibi Ofer’ler dünyada ve Tür-
kiye’de cirit atarken Filistinliler’in kendi topraklar›n-
da b›rak›n mallar›n›, kendilerinin bile dolaflmalar›na
k›s›tlama getiriliyor. Evleri y›k›l›yor, zeytinleri sökü-
lüyor. ‹flte küreselleflmenin gerçek yüzü bu.  Ayr›ca
Filistindeki bu iflgaller, y›k›mlar, Filistinlilere yap›lan
zulüm ve yoketme savafllar›n›n ‹srail uluslararas› ser-
maye gelirleriyle desteklendi¤ini de unutmamal›y›z.
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Hukuk Savafl› Sürüyor Sürecek...
Peki tüm bunlar› anlat›yorsunuz da “Odam›z te-

levizyon seyircisi mi?” diye sorabilirsiniz. Elbette de-
¤il. 30.04.2004 günlü 25418 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan K›y› Yönetmeli¤i de¤iflikli¤inin iptali için
Dan›fltay’a fiehir Planc›lar› Odas›’yla birlikte dava aç-
t›k. Bu davan›n haberi sadece Cumhuriyet Gazete-
si’nde yer alabildi. 

Dan›fltay Baflkan›l›¤›’na verdi¤imiz 28.05.2004 ta-
rihli dava dilekçemizle Kruvaziyer Limanlar›n ne gibi
sak›ncalar› olaca¤›n› tek tek anlatt›ktan sonra bak›n
ne demifliz: “‹stanbul-Beyo¤lu-Tophane- Sal›pa-
zar› Turizm Merkezi kapsam›nda bulunan ‹s-
tanbul Sal›pazar› Liman› bu kapsamda düflü-
nülmektedir.”

Gelin flimdi de Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri’nin
24 A¤ustos 2005 tarihinde yani açt›¤›m›z davadan 1
y›l 3 ay sonra yapt›¤› ihalenin konusuna bakal›m: “‹s-
tanbul Sal›pazar›-Karaköy Kuruvaziyer Liman
Turizm Ticaret Kompleksi’nin Yap-‹fllet-Devret
modeli çerçevesi’nde yap›m, iflletim ve Devri
‹fli.” Gördü¤ünüz gibi Haritac›l›k deyimiyle Global
Pozisyon Sisteme uygun nokta belirlemesi yapabil-
mifliz dava dilekçemizde. Ama ihalenin neden engel-
lenemedi¤ini de görmemiz bilmemiz gerekli. 

Para tacirleri yasalar›n istedikleri gibi
ç›kaca¤›n› önceden söyleyebiliyor...
Dan›fltay Alt›nc› Daire 05.10.2004 tarihinde

2004/3060 esas nolu karar›yla “Anayasa ve K›y›
Yasas›na Ayk›r› olan uyuflmazl›¤a konu yönet-
melik de¤ifliklik¤inde hukuka uyarl›k bulun-
ma” d›¤›ndan yürütmeyi durdurma karar› verdi. An-
cak Kufladas› Liman ‹halesini, Ofer Grubu’yla birlik-
te alan Global Menkul De¤erler’in sahibi Mehmet
Kutman, yerel televizyonlarda yay›nlanan ve 19
Ocak 2005 ‹zmir’de gerçekleflen bir konuflmada “Li-
manlarda yap›lanmaya izin verilmesi için ka-
nun de¤iflikli¤i yap›laca¤›ndan emin aç›klama-
larda bulundu” (23 Eylül 2005/Milliyet) 

Kutman’›n sözünü etti¤i yasa de¤iflikli¤i belirtti¤i
içerikte ve yönetmelikteki tan›mlarla bu aç›klama-
s›ndan yaklafl›k 6 ay sonra, 3 Temmuz günü

TBMM’de yasalaflt›. 21 Temmuz günlü Resmi Gaze-
te’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Böylece Kuflada-
s› ve Galata Liman›’ndaki yap›laflmalar›n önü aç›ld›. 

Siz Avrupa Birli¤i’nden herhangi bir yetkilinin ve
bir çevreci yeflilin böyle bir yasan›n ç›kar›lmas›na
karfl› ç›kt›¤›n› gördünüz mü? Ama bilmemiz gerekir
ki Türkiye’ye “AB yolunda çevrenin maliyeti 68
milyar Euro” (22 Ekim 2005 Gözlem) 

“Kim” dir Kutman? Mehmet Kutman Fransa’da
do¤du, Bo¤aziçinde okudu, Amerika- Teksas Üni-
versitesi’nde master yapt›. “1990 y›l›nda Global
Menkul De¤erleri kurdu. Taksim Otelcilik’e ait
Park Otel sat›fla ç›k›nca dünyan›n ikinci büyük
zengini Warren Buffet, George Soros ve Sami
Ofer’in aralar›nda bulundu¤u, yabanc› konsor-
siyum ad›na Mehmet Kutman al›c› olmufl ve
verdi¤i en yüksek teklifle Park Otel’i alm›flt›.”
Kutman’›n baflar›s›, kuzeni Mesut Y›lmaz’›n ANAP
iktidar› döneminde bafllam›flt›. (25 Eylül 2005/Milli-
yet)   

S›n›r ötesi hostile (sald›rgan) al›mlar...
“Citigroup’un Avrupa M&A Baflkan› Peter Ta-

gue, yabanc› sermayenin önde gelenlerine “S›n›r
ötesi hostile (sald›rgan) al›mlarda, ifllerin nas›l
yürüdü¤ü konusunda çok sa¤lam taktik ö¤üt-
lere ve yerel kurnazl›klar› bilenlerin tavsiyele-
rine ihtiyac›n›z olacakt›r” diyor. (14 Ekim 2005/
Cumhuriyet) 

Acaba Tague kimi, kimleri tarif ediyor. An›msa-
y›n Rahmi Koç bile dayanamam›fl ‘Galataport iha-
lesinin flartlar›n› bilseydim ben bile kiflisel ola-
rak ihaleye kat›l›rd›m’ demiflti.   

Yasa de¤iflikli¤ine karfl› ç›kan CHP, 115 milletve-
kili imzal› dilekçeyle K›y› Yasas› de¤iflikli¤inin iptali
ve yürütmenin durdurulmas› için Anayasa Mahke-
mesine baflvurdu.   

24 A¤ustos tarihinde yap›lan Galataport ‹halesi-
nin iptali ve yürütmenin durdurulmas› için de L‹-
MAN-‹fi SEND‹KASI Dan›fltay (13 Daire) Baflkanl›-
¤›’na dava açt›. Dava dilekçesinde ihale flartnamesin-
de ba¤›ms›z ve sürekli üst hakk› verilece¤inin belirtil-
di¤ini ve ihale flartnamesinde gönderme yap›lan Me-
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deni Kanunun 836.maddesinin ise, üst hakk›n›n 100
y›l daha uzat›labilece¤ine iliflkin hükmü gere¤ince iha-
le süresinin 49 y›l de¤il 149 y›l olabilece¤ini belirtti. 

Her iki dava sürüyor. Anlafl›lan hukuk savafl› hep
sürecek. Ama ne yaz›k ki halk›m›z›n dedi¤i gibi “pa-
ray› veren düdü¤ü çal”›yor. 

Türk bankalar› fleriata uygun ürünler mi
ç›karacak..?
Odam›z yabanc›lara tafl›nmaz sat›lmas›na daha

yasa tasar›lar› Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gel-
meden karfl› ç›kt›. 2000 y›l›n›n bafl›ndan beri konuyu
Türkiye’nin her yerinde halka duyurmaya çal›flt›. An-
cak 4916 say›l› yasa kapsam›nda Türkiye topraklar›-
n›n yabanc›lara sat›fl› Dünya Bankas› ve IMF güdü-
münde AB uyum yasalar› kapsam›nda ç›kt›. CHP
grup baflkan vekillerinin Anayasa Mahkemesine bafl-
vurusu sonucu 4916 say›l› yasan›n ilgili maddeleri
Anayasa Mahkemesi’nin 2003/70 Esas, 2005/14 ka-
rar say›l› 14.03.2005 tarihli karar›yla iptal edildi.
Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Yasas› ise oldu¤u gibi
duruyor. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Kuveyt’i ziya-
reti s›ras›nda Kuveyt Baflbakan› Sabah Cabir Al Ah-
met Al Sabah ve Kuveytli ifl adamlar›n› yat›r›ma ça-
¤›r›rken: 

“Kuveytli dostlar›m›zla Gayrimenkul konu-
sunda ortak ad›mlar atmak isteriz. Yerli giri-
flimcinin sahip oldu¤u olanaklara yabanc› giri-
flimci de sahiptir. Güneydo¤u Anadolu Projesi-
ni de sizinle gerçeklefltirmek isteriz. 800 kilo-
metrelik Suriye s›n›r›nda may›nlar temizleni-
yor. Burada organik tar›m yap›lacak. Siz bu-
nun getirisinin ne oldu¤unu iyi bilirsiniz.” di-
yor. (26 Ekim 2005/Milliyet) 

Güneydo¤uda ölüsünü gömecek topra¤› bile ol-
mayan köylünün toprak edinme hakk› Baflbakan›n
akl›n›n ucundan bile geçmiyor. “Yerli giriflimcinin sa-
hip oldu¤u olanaklara yabanc› giriflimci de sahiptir.”
diyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a, Do¤rudan
Yabanc› Yat›r›mlar Yasas› gere¤i Kuveytlilerin Türki-
ye’de ne kadar arazi edinebileceklerini sormaya ge-
rek yok. Çünkü konuflmas›nda “Yerli giriflimcinin sa-

hip oldu¤u olanaklara yabanc› giriflimci de sahiptir”

diyerek bir Türk flirketinin edinebilece¤i kadar s›n›r-

s›z toprak edinebilece¤ini kendisi söylüyor zaten.

Ancak Baflbakan’a flunu sormak isteriz: Dubai

Bank CEO’su Ziad Makkawi, fiule Yüceb›y›k’›n soru-

lar›n› yan›tlarken “Türk Bankalar› fleriata uygun

ürünler ç›kar›rlarsa sadece Türkiye’den de¤il,

çevre ülkelerden de önemli bir kayna¤› trans-

fer edebilirler” diyor. (27.09.2005/Milliyet) Bu ta-

lep olumlu karfl›lan›p Türk bankalar› fleriata uygun

ürünler ç›kartacak m› say›n Baflbakan?  As›l soru ve

sorun bu. 

“Bald›r› ç›plaklara toprak m› da¤›taca¤›z”

denmiflti..!

‹flte size bir AB süreci haberi:

TMMOB olarak 11-13 Kas›m’da fianl›urfa’da

Toprak Reformu Kongresine haz›rlan›rken Tar›m ve

Köyiflleri Bakan› Mehmet Mehdi Eker’in 27.10.2005

tarihli oluru ile toprak da¤›t›m amaçl› yeni projeler

durdurulmufltur. Gerekçe mi? Al›n size resmi gerek-

çe: “Çiftçilik konusunda bilgi birikimi, deneyimi

bulunmayan, hatta tarlay› sürecek tohum, ilaç

ve gübre alacak, atacak maddi imkan› olma-

yan, gerekse yeterli alet ve ekipman› olma-

yan” fakir köylüye toprak da¤›t›lmakla “iflletme

büyüklü¤ü azalt›ld›¤› gibi, çiftçi say›s› artt›r›l-

maktad›r. Bu durum arazi parçalanmas›n› artt›-

rarak, Avrupa Birli¤i müzakereleri kapsam›nda

karfl›m›za en önemli olumsuzluklardan biri ola-

rak ç›kacak ve giderilmesi büyük zaman, emek

ve maddi kaynak gerektirecektir.”

Toprak Reformu Kongre karar›n› Odam›z 16-18

Nisan 2004 genel kurulunda ald›. TMMOB’ye iletti.

Bu karar Odam›z›n yine gelece¤i önceden gördü¤ü

anlam›na gelmiyor mu? Kim kimden yana ortaya ç›k-

m›yor mu?   

Son söz: Para tacirlerinin örümcek a¤›n› görüp,

bu a¤› hep birlikte y›rtmazsak, sinekler gibi bu a¤a

tak›l›p “örümceklere” yem olaca¤›z. Gelin bu a¤›

hep birlikte y›rtal›m.
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Odam›zca ‹zmir fiubesi yürütücülü¤ünde; mühen-
dis aday› ö¤rencilere mesle¤in, TMMOB ve
HKMO’nun kurumsal yap›s› ile etkinlikleri hakk›nda
bilgi vermek, gelece¤in mühendislerinin bilgi ve dene-
yimine katk›da bulunmak, tan›flma ve kaynaflmalar›n›
sa¤layarak dayan›flmalar›n› art›rmak amac›yla, her y›l
geleneksel olarak düzenlenen YAZ E⁄‹T‹M KAM-
PI’n›n 4 üncüsü, 27 A¤ustos- 04 Eylül tarihleri aras›n-
da Dikili’de yap›ld›. 

Kampa aç›l›fl ve e¤itim programlar› süresinde,
TBMM’den ‹zmir Milletvekili Erdal KARADEM‹R ve
Bal›kesir Milletvekili Orhan SÜR; ‹zmir/Konak Beledi-
ye Baflkan› A. Muzaffer TUNÇA⁄ ve Dikili Belediye
Baflkan› Osman GÜVEN; TMMOB’den Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI, II. Baflkan O¤uz
GÜNDO⁄DU, Yönetim Kurulu Üyeleri Nail GÜ-
LER, ‹smail KÜÇÜK, Cemalettin KÜÇÜK, Betül
UYAR; TMMOB’ ye ba¤l› odalardan 12 Yönetim Ku-
rulu Üyesi; HKMO Yönetim Kurulundan 6 kifli,
HKMO fiube Yönetim Kurullar›ndan 15 kifli (Ankara,
‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Antalya); çeflitli üniversiteler-
den 14 Bilim ‹nsan›, 7 farkl› üniversiteden 60 Jeodezi
ve Fotogrametri Bölümü ö¤rencisi; 9 ayr› mühendis-
lik dal›ndan 20 ö¤renci; TMMOB’ ye ba¤l› odalardan
ve HKMO’ dan çok say›da üye ve konuk olmak üze-
re toplam 197 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

Hemen hemen herkesin üzerinde hemfikir oldu¤u
gibi, TMMOB camias›nda benzeri olmayan kamp›m›z-

da bir ilk yafland› ve TMMOB’ye ba¤l› Odalardan ça¤r›
yap›lan 11 Farkl› Meslek Disiplininden dokuzunun
mühendis aday› ö¤rencileri de kat›ld›.

Etkinli¤in bafllama tarihinden 2 gün önce (25.08.
2005) bir grup görevli ö¤renci ve yürütme kurulu
üyeleri taraf›ndan, kamp alan›nda çad›r kurulacak sa-
han›n düzenlenmesi ve çad›rlar›n kurulumu yap›larak
ön haz›rl›klar tamamlanm›flt›r.

Etkinli¤in 1. Günü olan (27.08.2005) tarihinde
görevli bir grup ö¤renci, kat›l›mc› ö¤rencileri Dikili
Otogar›nda karfl›layarak, ö¤rencilerin kampa ulafl›m›-
n› sa¤lam›flt›r. Ö¤rencilerin kay›tlar› yap›lmas›n›n ar-
d›ndan, Yürütme Kurulu taraf›ndan kat›l›mc› ö¤renci-
lere, kamp program› ve iflleyifli hakk›nda detayl› bir
bilgilendirme yap›lm›fl ve çal›flma gruplar› belirlenmifl-
tir. Ayn› gün saat 19.00 da ki aç›l›fl konuflmas›nda ‹z-
mir fiube Baflkan› Tuncay BOYACI;  “Gençler her

zaman sizin gibi gençlere her yerde söyledi¤imi

burada da söylemek istiyorum. Meslek odalar›-

n›z› ve üst birli¤imiz TMMOB‘yi daha ö¤renci

iken tan›y›n, onlar›n çal›flmalar›, amaçlar› ve et-

kinlikleri hakk›nda bilgi sahibi olun, okuldan

mezun olunca odalar›n›za üye olun komisyonla-

r›nda ve yönetim kurullar›nda görev üstlenin,

ayr›ca bu kamp süresince de birbirinizi de tan›-

y›n ve ifade edin, bu beraberli¤inizi kamp bitti-

¤inde de devam ettirin. Ülkemizin ve Odalar›m›-
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IV. YAZ E⁄‹T‹M KAMPI
D‹K‹L‹ / ‹ZM‹R

Tuncay BOYACI*

_________________________________________________
* HKMO ‹zmir fiube Baflkan›



z›n sizin gibi demokrat, yurtsever, enerjik genç-

lere ihtiyac› her zaman olacakt›r.’’ fieklinde dü-
flüncelerini ifade ettikten sonra, bu y›l kamp›n “ema-

net çad›rlar” yerine “örgütümüzün mal›” çad›rlar-
la yap›ld›¤›n› belirterek, bu konuda yard›mc› olan
TMMOB Yönetim Kurulu’na ve katk›da bulunan Oda-
lar›m›z›n Yönetim Kurulu üyelerine teflekkür etti.

Aç›l›fl konuflmas›nda HKMO Baflkan› Hüseyin ÜL-
KÜ ve ‹zmir Milletvekili Erdal KARADEM‹R de dü-
flüncelerini ifade ederek kamp›n önemini, kamptan
beklediklerini kat›l›mc›larla paylaflt›lar.

Kamp›n 28 A¤ustos Pazar günü yap›lan “Kurulu-

flundan Bugüne TMMOB - HKMO Süreci ve Ku-

rumsal Yap›m›z” konulu ilk derste TMMOB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI ve HKMO
Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ  ö¤renciler-
le bulufltu.

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet SO-
⁄ANCI, TMMOB’nin kuruluflundan günümüze 50 y›l-
l›k tarihinden, vermifl oldu¤u mücadelelerden bilgiler
aktard›. “50 y›ll›k deneyim ve bilgi birikimimiz ›fl›-

¤›nda, mesleki demokratik kitle örgütü olman›n

sorumlulu¤uyla halktan ve emekten yana tav›r

alan TMMOB onurlu yürüyüflüne ve dik duruflu-

na devam edecektir” dedi. TMMOB çal›flma

program› ve yap›lan etkinlikler hakk›nda bilgi

vererek konuflmas›n› “Üniversitelerde mühen-

dislik, mimarl›k, flehir planc›l›¤› e¤itimi gören

ö¤rencilerin ilgili odalar›n›n örgütlülü¤ünde ya-

flama, e¤itime ve üniversitelere dair sorunlar›n›

tart›flaca¤›, çözüm yollar› üretecekleri, oda-ö¤-

renci iliflkisi ve örgütlülü¤ünü gelifltirmeye yö-

nelik düflüncelerini özgürce paylaflmak için 26

kas›m 2005 tarihinde Ankara’da TMMOB Ö¤-
renci Kurultay› yap›lacak. Bu kampa kat›lan tüm
arkadafllar›m› kurultaya kat›lmaya ça¤›r›yorum.
Gelece¤imiz sizlersiniz” sözleriyle tamamlad›.

HKMO Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ
de, HKMO’nun kuruluflunun ilk y›llardaki durumu
hakk›nda bilgiler vererek 50 y›ll›k Oda tarihinden ve
mücadelelerinden ilginç bölümler sundu. De¤iflik za-
manlarda oda çal›flmalar›ndan karfl›laflt›rmalar da ya-
parak genç mühendis adaylar›na Odalar›n ülke ve
meslek alan› aç›s›ndan önemine de¤indi. Mesleki uy-
gulamalarda ço¤u kez birlikte üretmek durumunda
olan mühendis, mimar, flehir planc›lar›n›n ö¤rencilik
y›llar›nda da ortak projeler haz›rlayarak birlikte üret-
meleri gerekti¤ini vurgulad›. 

Ayn› gün TMMOB II. Baflkan› Yrd.Doç.Dr. O¤uz
GÜNDO⁄DU ve Prof.Dr Onur GÜRKAN “Yer Ka-
bu¤u K›r›lmalar› ve Ölçme” konulu konferansla,
ö¤rencilere Dünyada ve ülkemizde fay hareketleri ne-
denleri, fay hareketlerinin tesbitinde ve ölçümünde
harita mühendislerinin yeri hakk›nda bilgiler verdiler.

Ö¤rencilerin mesle¤i tan›ma bilgi ve deneyimleri-
ne katk›da bulunma amaçl› kamp alan› ve çevresinde
halihaz›r harita çal›flmalar› bafllang›c› teknik olarak uy-
guland›, teknolojik geliflmelere dayal› alet tan›t›mlar›
yap›ld›.

Kamp e¤itim pro¤ram› kapsam›nda di¤er meslek
disiplinlerinin çal›flma alanlar›nda harita mühendisli¤i-
nin yeri ve öneminin anlat›ld›¤› “Birlikte Çal›flma

Alanlar›m›z ve Üretimdeki Yerimiz” konulu pane-
le; HKMO Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ,
fiehir Planc›lar› Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Erhan

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

9



DEM‹RD‹ZEN, Jeofizik Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› A. U¤ur GÖNÜLALAN, Peyzaj Mi-
marlar› Odas› ad›na TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Betül UYAR, Meteoroloji Mühendisleri Odas› ad›na
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ‹smail KÜÇÜK, ‹nfla-
at Mühendisleri Odas›ndan Galip KILINÇ, Jeoloji Mü-
hendisleri Odas›ndan Dr. Hasan BAYKAL, Orman
Mühendisleri Odas›ndan Metin C‹NGÖZ, Ziraat Mü-
hendisleri Odas›ndan Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
konuflmac› olarak kat›ld›. Meslekleri ve oda faaliyetle-
rine k›saca de¤inen konuflmac›lar ortak üretim alanla-
r›na iliflkin bilgiler aktard›lar.

Kamp süresince Yrd.Doç.Dr. O¤uz GÜNDO⁄-
DU “ Mühendislik Eti¤i” Prof Dr. Ahmet AKSOY
ve Harita Mühendisi Erdal AKDA⁄ meslektafllar›n ya-
flad›klar› ve karfl›laflt›klar› sorunlar›n ele al›nd›¤› “Mes-

leki K›r›lmalar”, Doç.Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K “AB

Sürecinde Mesle¤imiz” Prof. Dr. Birgül AYMAN
GÜLER ve Doç.Dr. Aziz KONUKMAN ülkemizin de-
mokratikleflme sürecinde yaflad›¤› kesintilerin toplum
ve birey üzerinde yaratt›¤› k›r›lmalar›n ele al›nd›¤›
“Toplumsal K›r›lmalar” konulu konferanslar verdi-
ler.

Prof. Dr. Önal SAYIN ile ö¤renci grup temsilcile-
rinin kat›ld›¤› do¤umdan ölüme insan yaflam›n›n ele
al›nd›¤› “Ulus Devletten Küreselleflmeye Bireysel

K›r›lmalar” konulu forum yap›ld›. Harita Mühendisi
Halil KAYNARCA “Anadoludan Esintilerle Yafla-

m›n Yorumu” konulu söylefli ile ö¤rencilerle çay
sohbetinde bulufltu. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEM‹R GPS
hakk›nda bilgi verdi ve ö¤renci gruplar› alm›fl oldukla-
r› e¤itim sonras› Yön Bulma (Orienteering) yar›fl-
mas› yapt›lar.

Prof.Dr. Onur GÜRKAN, Prof.Dr. Birgül AY-
MAN GÜLER ve Doç.Dr. Aziz KONUKMAN’›n kat›-
l›m› ile Dikili Bademli Köy meydan›nda “Özgür ‹nsa-

n›n Ayak Ba¤lar›” konulu köy halk›n›nda kat›l›m›yla
yap›lan sohbet, gerçekten görülmeye de¤erdi.

Teknik ve kültürel gezi pro¤ram› kapsam›nda, So-
ma’da bulunan Ege Linyit ‹flletmelerine gidildi. Harita
Mühendisi Tayfun SEYHAN, “Maden Sahalar›nda

Harita Mühendisleri ve Di¤er Meslek Disiplinle-

ri ‹le Ortak Çal›flmalar›” konulu bir sunum yapt›.
Harita ve Kadastro Mühendislerinin Maden, Jeoloji,
Jeofizik, Orman Mühendisleri ile birlikte ortak çal›fl-
malar›ndan örnekler verdi. Toplu olarak iflletmenin
maden sahalar›nda teknik incelemelerde bulunuldu.
Kültürel gezi kapsam›nda Bergama’da tarihi ve kültü-
rel yerler de ziyaret edildi.

Teknik sunumlardan, uygulamal› ders programlar›-
na, sosyal ve kültürel aktivitelerden sosyal içerikli
konferanslara kadar dolu dolu yaflanan bir Dikili Yaz
E¤itim Kamp› daha, 04 Eylül 2005 Pazar günü çad›r-
lar›n toplanmas› ve vedalaflma ile son buldu.
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Ayr›nt›lar›n› ekli tablolarda görece¤iniz üzere
kamp›m›za toplam 22 Adet Çad›r ba¤›fl› yap›lm›fl, ‹z-
mir Büyük fiehir Belediyesi taraf›ndan kamp›n tüm yi-
yecek  - içecek malzemesi, Konak ve Dikili Belediye-
si taraf›ndan da araç temin edilmifl, ayr›ca Dr. M.Tev-
fik ÖZLÜDEM‹R ve Araflt›rma Görevlisi Taylan
ÖCALAN taraf›ndan da mali destek sa¤lanm›flt›r. 

Temin edilen bu çad›rlar›n, gelecek y›llarda ger-
çeklefltirilecek buna benzer etkinliklerde ve olas› afet-
lerde de kullan›lmas› düflünülmüfl ve etkinlik sonras›
depoda muhafaza alt›na al›nm›flt›r. 

Kamp program› boyunca gerçeklefltirilen tüm
konferans, panel, oturum, sohbet ve gezilere ait gör-
sel ve tam yaz›l› metinler, ‹zmir fiubesi taraf›ndan ya-
k›nda yay›nlanacak olan “IV. YAZ E⁄‹T‹M KAMPI

ÖZEL SAYISI BÜLTEN‹” ile tüm üyelerimizle payla-
fl›lacakt›r.

Afla¤›da, kamp›n son günlerinde tutulan an› defte-
rinden kat›l›mc›lar›n düflüncelerinden baz›lar› aktar›l-
m›flt›r. Bu anlaml› düflüncelerin arkas›ndan ne söylen-
se “yetersiz”dir. 

Böylesi bir etkinli¤in coflkuyla ve gururla gerçek-

lefltirilebilmesinde bizlerin yan›nda olan, baflta Oda

Yönetim Kurulumuz olmak üzere; TBMM’den ‹zmir

Milletvekili Erdal KARADEM‹R ve Bal›kesir Milletveki-

li Orhan SÜR’e; ‹zmir/Konak Belediye Baflkan› A. Mu-

zaffer TUNÇA⁄ ve Dikili Belediye Baflkan› Osman

GÜVEN’e; TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerine, gerek

katk› koyan ve gerekse kat›l›mda bulunan Odalar›m›za,

HKMO fiube Baflkanl›klar›na, çeflitli üniversitelerden

gelerek bilgi ve deneyimlerini ö¤rencilerimizle payla-

flan bilim insanlar›m›za, kamp›m›z›n olmazsa olmazlar›

olan mühendis aday› ö¤renci kardefllerimize; kampa

kat›l›mda bulunarak bizlerin yan›nda olan TMMOB’ ye

ba¤l› di¤er meslek disiplinlerinden mühendis arkadafl-

lar›m›za; kamp›m›za maddi ve manevi destek sa¤layan

tüm kifli ve kurulufllara; yürütme kurulunda büyük bir

özveriyle görev alan meslektafllar›m›za ve tüm konuk-

lar›m›za en içten teflekkürlerimizi sunar›z.

KAMP PROGRAMI:
1. Gün (28.08.2005)

Saat 10:00-12:00
Karfl›lama ve Kamp Alan›na Ulafl›m
Saat 14:00-16:30
Ziyaretler
(Dikili Belediye Baflkanl›¤› – Dikili Kaymakaml›¤›)
Saat 22:00-12:00 Kamp Atefli 

2. Gün (28.08.2005)
Saat 10:00-12:00
‘’Kuruluflundan Bugüne TMMOB
HKMO Süreci ve Kurumsal Yap›lar›m›z’’
Mehmet SO⁄ANCI TMMOB Baflkan›
Hüseyin ÜLKÜ HKMO   Baflkan›
Saat 14:00-16:30
‘’Yer Kabu¤u K›r›lmalar› ve Ölçme’’
Prof. Dr. Onur GÜRKAN Bo¤aziçi Üniv.
Doç. Dr. O¤uz GÜNDO⁄DU ‹st. Üniv. 

TMMOB  II. Bflk.

3. Gün (29.08.2005)
‘’Kamp Alan› ve Çevresinin Halihaz›r Harita Al›m›’’

Yürütme Kurulu, Alet Firmalar›, Büro-fiirket

Temsilcileri
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Saat 18:00-19:00

‘’Mühendislik Eti¤i’’

Doç. Dr. O¤uz GÜNDO⁄DU ‹st. Üniversitesi

TMMOB  II. Bflk.

4. Gün (30.08.2005)

Saat 10:00 –12:00

‘’Mesleki K›r›lmalar’’ Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Erdal AKDA⁄

Saat 13:30-18:00

‘’Orienteering Yar›flmas› ve GPS Hakk›nda

Dr. Tevfik ÖZLÜDEM‹R Bilgilendirme’’

‹stanbul Teknik Üniv.

5. Gün (31.08.2005)

Saat 14:00-18:00

‘’Birlikte Çal›flma alanlar›m›z ve

Üretimdeki Yerimiz’’

Hüseyin ÜLKÜ HKMO Baflkan›

Erhan DEM‹RD‹ZEN fiehir Planc›lar› Od. Bflk.

A. U¤ur GÖNÜLALAN Jeofizik Müh. Od. Bflk.

D. Galip KILINÇ ‹nflaat Müh. Odas› Üye

Dr. Hasan BAYKAL Jeoloji Müh. Odas›

‹zmir fiube Baflkan›        

Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR Ziraat Müh. Odas›

‹zmir fiube Baflkan› 

Betül UYAR Peyzaj Mimarlar Odas› 

TMMOB Yön. Kur. Üy.

‹smail KÜÇÜK Meteoroloji Müh.

TMMOB Yön. Kur. Üy.

Metin C‹NGÖZ Orman Müh. Odas› Ege 

Bölge II. Baflkan

6. Gün 01.09.2005 )

Saat 09:00-12:00

‘’Toplumsal K›r›lmalar ‘’

Prof. Dr.Birgül Ayman GÜLER Ankara Üniv. 

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniv.

Saat 14:00 –17:00

‘’Ulus Devletten Küreselleflmeye Bireysel K›r›lmalar’’

Prof. Dr. Önal SAYIN Ege Üniv.

Ö¤renci Temsilcileri

Saat 18:00-19:00

‘’Anadolu’dan Esintilerle Yaflam›n Yorumu’’ 

Halil KAYNARCA Harita Mühendisi

7. GÜN (02.09.2005)

Bademli Köy Kahvesinde

Saat 9:30 – 12:30

“Özgür ‹nsan›n Ayak Ba¤lar›”

Prof. Dr. Onur GÜRKAN Bo¤aziçi Üniv.

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER Ankara Üniv.

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniv.

Saat 13:00 – 19:00 “Piknik”

8. GÜN (03.09.2005)

Saat 9:00 – 14:00

“Teknik ve Kültürel Gezi”

“Maden Sahalar›nda Harita Mühendisleri ve

Di¤er Meslek Disiplinleri ‹le Ortak Çal›flmalar›”

Tayfun SEYHAN (Soma EL‹ Harita Bafl Müh.)

Saat 14:00–18:00 Bergama Akrepol

Kültürel Gezi

KATILIMCILARDAN...
“Bugün dünya bar›fl gününün ertesi günü ve ben

ilk defa bu günün (1 Eylül) anlam›n› hissettim. Daha

do¤rusu hissettirildim.

Bu kampa gelmeden önce yaln›z oldu¤umu, ide-

olojilerimin peflinden yaln›z bafl›ma koflarken bir gün

yorulup vazgeçece¤imi ve ruhumun intihar edece¤ini

düflünüyordum.

Ama art›k yaln›z olmad›¤›m›n fark›nday›m, bu

kampa gelmekle ne kadar flansl› oldu¤umun fark›nda-

y›m. Ve art›k daha güçlüyüm.

Bu ortam› bize sa¤layan ve uyanmam›z› sa¤layan

herkese; hocalar›ma, oda mensuplar›na ve de¤erli

(hepsi birbirinden de¤erli) arkadafllar›ma çooook te-

flekkür ediyorum.

‹zmir Yüksek Teknoloji Ens.

fiehir ve Bölge Planlama, 4. S›n›f Ö¤rencisi

Handan ESEN
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“Hayatta hiçbir zaman ‘’keflke’’lerim olmad›. Yafla-
d›¤›m her fleyin, her zaman arkas›nda durdum. Ama
san›r›m art›k bir tane var. Keflke buradaki güzel insan-
larla daha önce tan›flsayd›m. Bana çok fley katt› Dikili
Yaz Kamp›. Paylaflmay›, sevmeyi, güçlü olmay›, savun-
du¤um fleylerin arkas›nda durmay›, bir az›nl›k de¤il
güçlü bir ço¤unluk oldu¤umuzu ve daha güzel bar›fl
dolu bir dünya olabilece¤ini; bir kez daha gösterdi.
Abi, abla, dostluk kavramlar›n› çok daha güçlü hale
getirdi.

‹yi ki vars›n›z, iyi ki sizi tan›d›m. Hep var olun, hep
bize destek olun ve beraber bu ç›tay› daha da yüksel-
telim. Daha mutlu, daha bar›fl dolu, sevgi dolu bir ha-
yat yaratal›m.

Serap ATA

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  

‹TÜ

“Keflke daha fazla vakit geçirebilseydik. Ama fluna
inan›n ki ben ve di¤er kat›l›mc› arkadafllar›m hepimiz
mutlu ve kenetlenmifl olarak ayr›laca¤›z. fiunu itiraf
edeyim ki umutland›rmak ad›na bir daha asla meslek-
tafllar›m olacak insanlarla veya baflka bir flekilde böy-
lesine mutlu bir organizasyona kat›lamam, kat›lsam da
an›lar›m bu kadar ortak ve güzel geçmez. Bu sebep-
ten her an› en iyi flekilde de¤erlendirmeye çal›flt›m.

Son olarak gözünüz arkada kalmas›n ve içinizde
herhangi bir “acaba” ile bafllayan cümlecikler kalma-
s›n. Bu imkanlar için TEfiEKKÜRLER!

Duygu KARACA

Selçuk Üniversitesi

“Buraya gelmeden bir gün önce bu kamp›n bana
ne gibi katk›s› olabilir, ve ben bu kampta acaba s›k›la-
cak m›y›m? Diye biraz düflünmüfltüm. O an için okul-
dan dostlar›mla ve yeni tan›flaca¤›m arkadafllar›mla e¤-
lenece¤imi ve ad› e¤itim kamp› oldu¤u üzere mesleki
anlamda bilgilendirilece¤imi düflünmüfltüm. Kamp›n
son gününe gelmemizle birlikte ben çok önemli bir
fley gördüm. fiu an bak›yorum ben gerçekten çok e¤-
lendim, belki de en önemlisi benim gözümün önünde-
ki o sis perdesi biraz netleflti. Asl›nda bu son söyledi-

¤im cümlede yazacak çok fley ve çok farkl› anlamlar
var fakat yazmaya kalksam defter biter bunlar bit-
mez:)

Bu organizasyonu düzenleyen HKMO ‹ZM‹R fiU-
BES‹NE, bizim ufkumuzu açt›¤›n› düflündü¤üm baflta
Birgül Ayman Hoca’ya ve Mustafa’n›n tabiri ile tüm
aktif konuflmac›lara çok teflekkür ediyorum.

Cem TATAR, S.Ü ö¤rencisi

Öncelikle ben bu kamp›n düzenlenmesini sa¤layan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
ve burada gönüllü olarak çal›flan tüm kiflilere teflekkür
etmek istiyorum.

Bu kampa gelmeden önce nas›l bir ortam olur di-
ye düflündüm ve geldi¤imde bu düflüncelerimin çok
üstünde bir ortam buldum. Burada birlikte çok güzel
vakit geçirdik. Farkl› meslek gruplar› ile tan›fl›p, ara-
m›zda ki ba¤› gördük. Ortak alanlarda bulufltuk. Bu
kamp›n en büyük avantaj› bu bence. Çünkü günümüz-
de birlik olmadan, örgütlenmeden hayatta kalmam›z
imkans›z. Koca çark›n diflleri aras›nda yok olup git-
mek kaç›n›lmaz. ‹flte bu kampta birlikte olmay›, birbi-
rimize sahip ç›kmay›, örgütlerden korkmamay› ö¤ren-
dik. Ayn› zamanda çok e¤lendik. E¤itim kamp› oldu¤u
kadar e¤lendi¤imiz, flark› türkü söyledi¤imiz, oyunlar
oynad›¤›m›z, halay çekti¤imiz, kamp atefli etraf›nda
oturup söyleflti¤imiz bir ortamd›. Bunun yan›nda m›n-
t›ka temizli¤i bulafl›k ve yemekte yapt›k. Tüm bunlar›
beraber yan yana omuz omuza yapt›k. Angarya ol-
maktan ç›k›p birer e¤lence oyunu oldu bizim için.

Hayat›mda hep hat›rlayaca¤›m muhteflem dokuz
gün geçirdim. Bir sonra ki e¤itim kamp›nda gönüllü
çal›flmaktan gurur duyar›m.

Melek GÜNER, Metoroloji Müh. ‹TÜ

Bölümü yeni tan›yan bir ö¤renci olarak genelde
bölümün zorluklar›n› duyuyordum ama burda ald›¤›-
m›z e¤itimler mesle¤imizin ne kadar zevkli oldu¤unu
gördüm. Buraya gelirken kimseyi tan›m›yordum. Ama
buradan ayr›l›rken uzun y›llar sürecek dostluklar ku-
rarak ayr›l›yorum. Yönetim kurulu ve arkadafllar›m›
tan›d›kça böyle bir meslektafllar›m ve yan meslekten
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arkadafllar›m bana ne kadar flansl› oldu¤umu gösterdi-
ler. E¤itim kamp› mesle¤i tan›tmak, ekip çal›flmas›n›,
tak›m ruhunu yaflatmak için mükemmel bir organizas-
yondu. Bize bu güzel günleri yaflatan herkese teflekkür
ediyorum, keflke biraz daha uzun olsayd›: ( Güzel ve
ayd›nl›k günlerde dostlu¤umuzu yaflatmak dile¤iyle...

Berrak AKIfi
Selçuk Üniv. Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Bir  çok meslek grubundan insan›n ayr›ca, farkl›
flehir ve kültürlerden gelmifl olmalar›na ra¤men bu ka-
dar k›sa sürede kaynafl›p adeta tek ses olmas› bence
bu kamp›n amac›na ulaflt›¤›n›n en büyük kan›t›.

Her ne kadar çok konuflan az dinleyen bir insan
oldu¤um için çok fazla katk› sa¤layamasam da, güzel
paylafl›mlar ve dostluklar yaflad›¤›m› düflünüyorum.
Bilinçli örgütlenmenin ilk ad›m› olan bu etkinli¤i bize
kazand›ran HKMO ‹zmir fiubesine ve eme¤i geçen
herkese çok teflekkür ederim. 

Ayr›ca bizleri bilinçlendirmek ad›na, düflüncelerini
bizle paylaflan de¤erli Hocalar›m›za sonsuz teflekkür-
ler.

Umar›m burada yaflanan güzellikler, at›lan kahka-
halar ve paylafl›lan düflünceler kafam›zda ki yerini ko-
rur.

Bu bizim elimizde...
Cahit TURAN, Y.T.Ü., Jeodezi 3. S›n›f

Yaflad›¤›m›z bu devirde ve özellikle bu dünyada biz
insanlar dostlu¤a, kardeflli¤e, sevmeye, sevilmeye o
kadar aç›z ki buraya geldi¤imde kendimi bambaflka bir
hayata bafllarken buldum.

Kimi zaman kendimize sorar›z bu dünyada ikiyüz-
lü olmayan, her fleyini paylaflan, oldu¤u gibi görünen
insanlar yok mu diye. ‹flte bu sorunun cevab› burda
yani 2005 Dikili kamp›nda en güzel verildi.

Ben burada kendi özverisini, s›cak dostluklar›n› k›-
sacas› her fleylerini bizlere veren, bizlerle paylaflan
Tuncay Abiye, Gürsel Abiye, Okan Abiye, Tuyan Abi-
ye, Hakan Abiye, Burhan Abiye ve ismini sayamad›¤›m
bütün abilerimize çok teflekkür ediyorum. Size abile-
rim diyorum çünkü sizi kendime o kadar yak›n hisse-
diyorum. Biz gençlerin sizin gözünüzde ne kadar de-

¤erli ve önemli oldu¤unu bizlere bir kez daha hat›rlat-
t›n›z.

Aytu¤ arkadafl›m›n da dedi¤i gibi buraya koskoca
80 yürek olarak geldik ve tek yürek olarak gidiyoruz.
Gerçek anlamda sevgi bu olsa gerek. Her fley için te-
flekkürler...

Okan DEM‹RC‹,
Selçuk Üniv. Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Bu anlaml› birliktelikte bulunmak ve daha da
önemlisi onun öznesi oldu¤unu hissetmek hayat›m
boyunca yaflam›fl oldu¤um mutluluklar›n en hat›r› sa-
y›l›r› olacak, flüphesiz. Beraberli¤imiz süresince mü-
hendis kardefllerimiz ve a¤abeylerimizle yaflad›¤›m et-
kileflim ço¤u insan›n bekledi¤i ayd›nl›k yar›nlar için
önemli bir basamak teflkil etmektedir.

Ö¤renci kardefllerimle bir fleyleri tart›flmak, onla-
r›nda düflüncelerini savunabilece¤ini görmek düflledi-
¤imiz ayd›n mühendislerin ileride var olabilece¤i ger-
çe¤e olan inanc›m› art›rm›fl, baflka bir dünyan›n müm-
kün oldu¤una dayanarak yürütmeyi planlad›¤›m yaflam
mücadeleme büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Siz de¤erli kat›l›mc› ve etkinlik özneleri tüm sevgi-
lerimin en önemlisi olan örgütlülük bilincine olan
inanc›mla selaml›yorum. Yar›nlar› beraberce planla-
mak ve beraberli¤imizi pekifltirmek umuduyla. 

M. U¤ur G‹R‹fiKEN, ‹.T.Ü.

Yaflanan bir süreç bugün bitiyor. Asl›nda bitmiyor.
Üzerimizde b›rakt›¤› etki y›llarca devam edecek.

‹nsan›n yaflam›nda belli anlar vard›r ya, unutulma-
yan sürekli bulunulan dost ortamlar›nda anlat›lan. Bu
sekiz gün böyle bir dönem.

Bana bu kamp› anlat›rm›s›n derlerse sekiz gün ko-
nuflmam gerekiyor. Çünkü her an› doluydu. Anlat›l-
maya tekrar yaflamaya de¤er.

Ben bu kamptan bir çok fleyi ö¤renerek ayr›l›yo-
rum. Bundan sonra ki kamplar›n gönüllü destekçisi
olaca¤›m. 

Burada dostluklar edindim. Evet dostluklar. Her-
fleyi içtenlikle yaflad›m. 

Baz› fleyler anlat›lmaz yaflan›r. Buray› içsellefltire-
rek yaflamak gerekir. 
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Renklerin, kokular›n ve tatlar›n tarifi yap›l›rken ba-
z› bilinen, tan›nan renklerden kokulardan ve tatlardan
örnekler verilir. 

Buras› anlat›l›rken örnek olarak baflka fleyi vere-
meyece¤im. Çünkü buras›n›n tan›mlanaca¤› baflka ör-
nek yok. 

Bu e¤itim ö¤retim kamp›n›n kendisidir as›l olan. 
Eme¤i geçen herkese teflekkürü nezaket gere¤i

de¤il, borcum oldu¤u için yap›yorum. 
Evet dostlar flimdi sizlere sözlü olarak teflekkür

ediyorum. Bu benim borcum. Ama bu borcumu bu
kamp›n daha da ileriye tafl›nmas›na yard›mc› olarak
ödeyece¤im. 

Hepinizi çok sevdim. Bu sevgiyi benden kimse ko-
paramayacakt›r.

Sevgi yafland›¤›nda anlaml›d›r. Dostluklarla bütün-
leflti¤inde anlaml›d›r. 

Yolunuz aç›k olsun....
‹smail KÜÇÜK,

Meteoroloji Müh. TMMOB Y.K. Üyesi

Not: : bu yaz›m› ‹smail KÜÇÜK imzas›yla görün.
Bu arada yaflad›klar›m TMMOB Yönetim Kurulunda
benzeri etkinlikler gündeme geldi¤inde de¤erlendire-
ce¤im. Ö¤rendiklerimi hayata geçirilecek kararlarda
uygulayaca¤›m. 

Kampa Kat›lan Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü
Öğrencilerin Üniversitelere Göre Dağ›l›m›

- ‹stanbul Teknik Üniversitesi : 9   
- Y›ld›z Teknik Üniversitesi : 11 
- Karadeniz Teknik Üniversitesi : 9   
- Selçuk Üniversitesi : 11 
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi : 6   
- Samsun Ondokuzmay›s Üniver. : 5   
- Afyon Kocatepe Üniversitesi : 9

Toplam Ö¤renci : 60 
Kampa Kat›lan Diğer Meslek Disiplini
Öğrencilerin Dağ›l›m›

• ‹nflaat Mühendisli¤i : 3
• fiehir Planlama : 2
• Ziraat Müh. : 2
• Çevre Müh. : 3

• Jeofizik Müh : 2
• Jeoloji Müh : 2
• Peyzaj Mimarl›k : 2
• Maden Müh : 2
• Meteoroloji Müh : 2

Toplam Ö¤renci : 20

Kamp›m›za Çad›r Alarak Destek Veren Odalar;
• ‹nflaat Mühendisleri Odas› : 2
• Elektrik Mühendisleri Odas› : 2
• Maden Mühendisleri Odas› : 2
• Jeoloji Mühendisleri Odas› : 1
• Makine Mühendisleri Odas› : 2

Toplam : 9 

Kamp›m›za Çad›r Alarak Destek Veren  Sektörü-
müzdeki Büro/Şirket ve Alet Firmalar›; 

• ‹lke Müh. Har ve ‹nfl. Tic. Ltd.fiti. / Konya: 1
• Cemre Müh. Müt. Pln. ve Tic. Ltd. fiti./‹stanbul: 1
• Olgun Harita Müh. Müt. Bürosu / ‹zmir: 1
• Leica Sistem Bilg. ve Tek. Hiz. San. A.fi./Ankara: 1
• Paksoy Tek. Hizm. Tic. Ltd. fiti.-Topcan / Ankara: 1
• Seza Tek. Cihazlar ‹th. Ltd. fiti. - Sokia / Ankara: 1

Toplam : 6 Adet

Kamp›m›za Çad›r Alarak Destek Veren  Belediye
Başkanl›klar›; 

• ‹zmir / KONAK Belediyesi: 1
• ‹zmir / KARfiIYAKA Belediyesi: 2

Toplam : 3 Adet

İzmir Şube İl/İlçe Temsilciliklerimizin Katk›lar›y-
la : 4 Adet 

Olmak Üzere toplam 22 Adet çad›r katk›s› veril-
mifltir.
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Özellikle kamuda ve özel sek-
törde çal›flan mühendis-mimarlar›n
sorunlar›na yeterince ilgi gösteril-
medi¤i, TMMOB’nin üye taban›n›n
önemli bir bölümünü oluflturan bu
üyelerin sorunlar›na duyars›z ka-
l›nmamas› gerekti¤i, ihmal edilen
bu üyeler için birfley yap›lmaz ise
TMMOB’nin daha da kan kaybede-
ce¤i fleklindeki söylemlerimiz
TMMOB 38. Ola¤an Genel Kurulu
baflta olmak üzere, TMMOB I. ve
II. Dan›flma Kurullar›nda da bizzat
Oda Genel Baflkan›m›z taraf›ndan
defalarca vurgulanm›flt›r. 

‹flte sonunda yap›lan örgüt içi
de¤erlendirmelerin ard›ndan Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Yönetim Kurulu-
nun 3 Eylül 2005 tarihli toplant›s›nda, “Kamuda çal›-
flan mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n “ücret ye-
tersizli¤i, dengesizli¤i ve çal›flma alanlar›n›n yok edil-
mesi” sorunlar›n›n yan›s›ra, iflsiz mühendis, mimar ve
flehir planc›lar› ile giderek yoksullaflan ücretli çal›flan
üyelerimiz ve emekli meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›
gündeme tafl›mak; insanca ve bar›fl içinde yaflama is-
temlerimizi dile getirmek” amac›yla bir miting yap›l-
mas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara’da coflkuyla gerçek-
lefltirilen “TMMOB Demokratik Türkiye ‹nsanca
Yaflam Mitingi” için çal›flmalar, al›nan karar›n he-
men ard›ndan bafllat›lm›fl ve bu amaçla bir TMMOB
Miting Düzenleme Kurulu oluflturulmufltur. Yap›lan

toplant›lar ve al›nan kararlar›n ar-
d›ndan bir çok kamu kurumunda
iflyeri toplant›lar› düzenlenerek
mitingin önemi ve istemlerimizin
neler oldu¤u üyelere anlat›larak,
baflar›l› bir miting için çal›flmalar
yo¤unlaflt›r›lm›flt›r.

14 Eylül 2005 tarihinden baflla-
yarak hemen hemen hergün bir
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Her ke-
simden mühendis ve mimarlar› ku-
caklayan, onlar›n sorunlar›n› dile
getiren;

• ÜRETEREK BÜYÜYEN VE
PAYLAfiARAK GEL‹fiEN B‹R ÜL-
KEDE ‹NSANCA VE BARIfi ‹Ç‹N-

DE YAfiAMAK ‹Ç‹N 8 EK‹M 2005’DE ANKARA’DA
“TMMOB M‹T‹NG‹”NDE BULUfiALIM!

• ÖZGÜRLÜKTEN, EMEKTEN, DEMOKRA-
S‹DEN VE BARIfiTAN YANA B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N
8 EK‹M 2005’DE ANKARA’DA TMMOB M‹T‹N-
G‹NDE BULUfiALIM!

• KAMUDA MÜHEND‹S, M‹MAR VE fiEH‹R
PLANCISI OLARAK ÇALIfiIYORUZ HAKLI ‹S-
TEMLER‹M‹Z‹N GERÇEKLEfiMES‹N‹ ‹ST‹YO-
RUZ! SES‹M‹Z‹ VE GÜCÜMÜZÜ DUYURMAK
‹Ç‹N 8 EK‹M’DE ANKARA’DA “TMMOB M‹-
T‹NG‹”NDE BULUfiUYORUZ!

• ÖZELLEfiT‹RMELERE KARfiI “BAfiKA B‹R TÜR-
K‹YE” MÜMKÜN D‹YEN MÜHENDiSLER, M‹MAR-
LAR VE fiEH‹R PLANCILARI 8 EK‹M’DE ANKA-
RA’DA BULUfiUYOR!
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• ‹fiS‹Z MÜHEND‹SLER, M‹MARLAR, fiEH‹R
PLANCILARI ANKARA’YA YÜRÜYOR 8 EK‹M’DE
TMMOB M‹T‹NG‹’NDE BULUfiUYOR!

• Ö⁄RENC‹LER 26 KASIM’DAN ÖNCE,
8 EK‹M’DE DE TMMOB M‹T‹NG‹NDE B‹Z‹MLE
OLACAKLAR!

• EMEKL‹ MÜHEND‹SLER, M‹MARLAR VE fiEH‹R
PLANCILARI 8 EK‹M’DE ANKARA’DA “TMMOB
M‹T‹NG‹”NDE SORUNLARINI ANLATIYOR!

• B‹L‹M ‹NSANLARI DERSL‹KLERDEN SONRA
fi‹MD‹ DE 8 EK‹M’DE ANKARA’DA TMMOB M‹-
T‹NG‹NDE TALEPLER‹N‹ SÖYLÜYOR!

• SAVAfiA VE ‹fiGALE KARfiI; BARIfi, Efi‹TL‹K VE
ADALET ‹Ç‹N MÜHEND‹SLER, M‹MARLAR VE fiE-
H‹R PLANCILARI 8 EK‹M’DE ANKARA’DA
TMMOB M‹T‹NG‹NDE BULUfiUYOR!

• MADENLER‹N GERÇEK SAH‹B‹ HALKIMIZ-
DIR” D‹YENLER 8 EK‹M’DE ANKARA’DA TMMOB
M‹T‹NG‹NDE!

Bafll›klar›n› tafl›yan, ö¤rencisinden emeklisine, ka-
mu çal›flan›ndan özelsektör çal›flan›na, iflsizinden iflve-
renine kadar her kesimi kucaklayan bildirilerle ifade
edildi.

Yap›lanlar sadece bununla kalmad›, “Sen yoksan
bir eksik kal›r›z” diye sonlanan bir çok ça¤r›, bizzat
TMMOB Baflkan› imzas›yla, baflta Oda Baflkanlar› ol-
mak üzere, tüm TMMOB delegelerine, Üniversitede
görev yapan bilim insanlar›na, ö¤rencilere, üyelere,
milletvekillerine, emekli mühendis ve mimarlara gön-
derildi.

Ayr›ca, Odalara as›lan pankart, afifl, duyuru ve

web mesajlar›yla da 8 Ekim Mitingi örgüte duyurulma-
ya çal›fl›ld›. Yaklafl›k 300 bin üyesi ile toplam 450 bin
mühendis ve mimar›n sorunlar›n› dile getirmeyi he-
defleyen bu miting için acaba kaç kifliyi alanlarda top-
lamak baflar› say›labilirdi?

8 Ekim günü sabah saat 08:00’den itibaren Ankara
Gar’› önünde toplanmaya bafllayan mühendis ve mi-
marlar, ‹stanbuldan gelen yaklafl›k 1000 kifli ile di¤er
illerden gelen çok say›da mühendis ve mimar›n ard›n-
dan saat 10:30 da S›hhiye meydan›na do¤ru yürüfle
geçti.

Kat›l›m say›s› gittikçe artan yürüyüfl boyunca;
“Üreten Biziz Yöneten de Biz Olaca¤›z”, “IMF’ye De-
¤il Üretene Bütçe”, “K‹T’ler Halk›nd›r Sat›lamaz”,
“IMF Defol Bu Memleket Bizim”, “Katil ABD Ortado-
¤udan Defol” gibi sloganlar eflli¤inde kortej Saat 12’de
S›hhiye Meydan›na ulaflt›. Alandaki say› yaklafl›k olarak
7500 kifliyi bulmufltu. Ülkesine, ifline, eme¤ine, ekme-
¤ine, çocuklar›n›n gelece¤ine yüre¤iyle ve beyniyle sa-
hip ç›kan coflkulu ve heyacan dolu 7500 kifli oradayd›. 

“Bu düzen de¤iflmelidir” diyenler oradayd›. “Ka-
mu arazileri gelece¤imizdir, gelece¤imiz sat›lamaz” di-
yenler oradayd›. Vatan topraklar› kutsald›r, kaderine

terk edilemez” diyenler oradayd›. “Ormanlar hayat
damarlar›m›zd›r, tahsisler durdurulsun, iflgale son ve-
rilsin” diyenler oradayd›.

TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI mitingde
toplanan, “Mesle¤imizin onurunu çi¤netmeyece¤iz”
diye hayk›ran 7500 kiflinin sesine ses katt›. 

Türkiye’de her 4 mühendis ve mimardan birinin
iflsiz oldu¤unu, çal›flan kesimin ise yoksulluk ücretine
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mahkum edildi¤ini vurgulayan Sn. SO⁄ANCI, “Dün-
ya küreselleflmenin y›k›c› etkisi ile flekilleniyor.
Sermayenin s›n›rs›z hareketlili¤ini ifade eden
küreselleflme ça¤›nda, sermaye fiili ve ideolojik
olarak yaflam›n bütün gözeneklerinde tahak-
küm kuruyor. Küreselleflme ile dünya kaos orta-
m›na sürükleniyor; ülkeler, bölgeler, flehirler,
mahalleler aras›ndaki eflitsizlikler gün geçtikçe
art›yor. Yoksulluk, açl›k ve iflsizlik yayg›nlafl›yor.
fiiddet günlük yaflam›n her noktas›nda boy gös-
teriyor. ABD Ortado¤u‘yu kan gölüne çevirdi, ifl-
gal derinleflerek devam ediyor. Uygulanan neo-
liberal politikalar dünyay› bir karabasana sürük-
lüyor. ‹deolojilerin sonu, kapitalizmin sonsuzlu-
¤unun ilan edildi¤i dönemde, egemenlerin tüm
dünyaya sundu¤u refah, demokrasi ve özgürlük
vaadini; yoksulluk, savafl, iflsizlik ve açl›k yalan-
l›yor.” diye sürdürdü¤ü konuflmas›nda, üretimin yeri-
ni finans hareketlerinin ald›¤›n›, sosyal devletin orta-
dan kald›r›ld›¤›n›, devlet-yurttafl iliflkisinin sermaye-
müflteri iliflkisi olarak yeniden tan›mland›¤›n›, tüm hiz-
metlerin paral› hale getirildi¤i günümüzde, yaflam›n
gün geçtikçe güvencesizleflti¤ini vurgulad›.

Sn. SO⁄ANCI, miting ça¤r›s› yap›lan tüm kesimle-
rin sorunlar›na ve bu sorunlar›n kayna¤›na ayr›nt›l› bir
flekilde de¤indi¤i konuflmas›n›, “Sevgili dostlar, Ser-
mayenin yaflama tüm gücüyle sald›rd›¤›, emper-
yalistlerin dünyay› savaflla s›nad›¤› bu dönemde
bize düflen bir olmakt›r, umudu diri tutmakt›r,
kavgada birlikte olmakt›r. Sen yoksan bir eksi-
¤iz. Baflka bir Türkiye, baflka bir Dünya için sen
de kat›l, ellerimizi birlefltirip eme¤in ve özgürlü-
¤ün Türkiye‘sine uzanal›m” sözleriyle, alk›fllar ve
sloganlar eflli¤inde bitirdi.

Bas›nda da genifl yer alan TMMOB Mitingine, ara-
lar›nda meslektafl milletvekilimiz Erdal KARADEM‹R
ile birlikte bir çok CHP milletvekili, KESK Genel Bafl-
kan› ‹smail Hakk› TOMBUL, TÜRK‹fi Baflkan› Salih
KILIÇ ve çeflitli demokratik kitle örgütünün baflkanla-
r› da destek verdi.

Mitingin ard›ndan sahneye ç›kan Hilmi YARAYICI
ise, sundu¤u güzel ezgilerle alandaki mühendis ve mi-
marlar›n coflkusuna coflku katt›.

Evet, kimi kaynaklara göre 7500, kimilerine göre
10.000 kiflinin kat›ld›¤› miting, herkesin üzerinde hem-

fikir oldu¤u gibi son 25 hatta 40 y›l›n en görkemli, en
organize ve deyim yerindeyse TMMOB’nin kendini
bir ad›m geçti¤i bir miting olarak TMMOB tarihinde-
ki yerini ald›. 

Asl›nda TMMOB’nin bu güne kadar genellikle
Emek Platformu bütünselli¤i içerisinde yerini ald›¤›
eylemler hiçte küçümsenecek eylemler de¤illerdi. 1
May›s, 12 Eylülü Protesto Mitingleri, 1 Eylül Dünya
Bar›fl Günü Etkinlikleri, Savafla Hay›r, Natoya Hay›r,
Yoksullu¤a ve Yolsuzlu¤a Hay›r, Kamu Çal›flanlar›n›n
Grevli Toplusözleflmeli Sendikal Hak Mücadeleleri,
Özellefltirmelere Hay›r gibi ad›n› saymakla bitireme-
yece¤imiz bir çok miting, bas›n aç›klamalar›, Bas›n bil-
dirileri bunlara örnek olacak etkinliklerdir.

TMMOB’yi ald›¤› bu yürekli ve cesur tekbafl›na ey-
lem karar› için kutlamal›y›z. 8 Ekim 2005’ de bir tarih
daha yaz›lm›flt›r. Evet büyük bir disiplin içerisinde ge-
çen, tek bir olumsuzlu¤un yaflanmad›¤› bu eylem kü-
çümsenmemelidir. Bugün 10 bin, yar›n yüz hatta iki-
yüz bin olabilmenin ön kofluludur.

“Odam ve TMMOB benim için ne yapt›” diyen
ancak alanda olmayan;

• Memur mühendis ve mimar arkadafl›m,
• ‹flçi mühendis ve mimar arkadafl›m,
• ‹flsiz mühendis ve mimar arkadafl›m,
• Emekli mühendis ve mimar arkadafl›m,

• Ö¤retim eleman› mühendis ve mimar arkadafl›m,
• Ö¤renci mühendis ve mimar aday› arkadafl›m,
• Özgürlükten, emekten, demokrasiden ve bar›fl-

tan yana olan bütün mühendis ve mimar arka-
dafllar›m, 
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• Savafla  ve iflgale karfl›; bar›fl eflitlik ve adalet di-
yen bütün mühendis ve mimar arkadafllar›m,

TMMOB ve Odan senin için de, ifline, eme¤ine,
ekme¤ine, afl›na, ülkenin ve çocuklar›n›n gelece¤ine
sahip ç›kt›. 

TMMOB’nin devrimci çizgisine ve gelene¤ine sa-
hip ç›kan, kendi k›s›r mesleki ç›karlar›n› TMMOB ör-
gütlülü¤üne tercih etmeyerek yap›lan ça¤r›ya kulak
veren, iflsizli¤in bu denli artmas›na, ülkenin yoksullu-
¤a, çal›flanlar›n sefalet ücretlerine mahkum edilmesi-
ne, toplumsal yarar›n yerine her alanda sermayenin
ç›kar›n›n yerlefltirilmesine karfl›, “insanca bir yaflam,
demokratik ve bar›fl içinde bir Türkiye” diyen 7500
kifli, 8 Ekim’de S›hhiye meydan›ndayd›k.

“Vatan topraklar› kutsald›r, kaderine terk edile-
mez” diyen, “Kamu arazileri gelece¤imizdir, gelecek
sat›lamaz” diyen, “Kentler sermayenin oyun alan› de-
¤il, halk›n yaflam alan› olmal›d›r” diyen, “Çarp›k yap›-
laflman›n bafll›ca sorumlusu rant düzenidir. Bu düzen
de¤iflmelidir” diyen, “Ormanlar hayat damarlar›m›z-
d›r, tahsisler durdurulsun, iflgale son verilsin” diyen
7500 kifli, 8 Ekim’de S›hhiye meydan›ndayd›k.

Ülkenin dört bir yan›ndan “sen yoksan bir eksik
kal›r›z” sözünü önemseyerek örgütlülü¤e sahip ç›k-
mak için Ankara’ya koflan, “Özellefltirmelere karfl›
fabrikalar› iflgal eden, yoksullu¤a karfl› dayan›flmay›
büyüten, herkese ifl, insanca yaflanabilecek ücret ta-
lep eden, savafla karfl› sokaklar› bar›fl flenli¤ine çevi-
ren, kâr› de¤il do¤ay› savunan, her türden ayr›mc›l›-
¤a karfl› ç›kan, üniversiteler de sokaklar da bizim-
dir” diyen 7500 kifli, 8 Ekim’de S›hhiye meydan›n-
dayd›k.

“Özellefltirmelerle halk›m›z daha çok yoksullafla-
cak, iflsizlik ve emek sömürüsü daha çok artacakt›r”
diyen, “Özellefltirmeler durdurulmal›, Türk Tele-
kom’un, Tüprafl’›n ve di¤er kamu iflletmelerinin sat›fl›
iptal edilmelidir” diyen, “Özellefltirmelere karfl› dur-
mak baflka bir dünya istemektir” diyen 7500 kifli, 8
Ekim’de S›hhiye meydan›ndayd›k.

“Madencilikte üretimin hedefi d›fl pazarlar de¤il,
ülke sanayi sektörleri olmal›d›r. Madenlerin gerçek
sahibi halk›m›zd›r” diyen, “Her yer Bergama, hepimiz

Bergamal›y›z, diyen, “Nükleer çöplükte yaflamak iste-
miyoruz, nükleer maceradan vazgeçilsin” diyen 7500
kifli, 8 Ekim’de S›hhiye meydan›ndayd›k.

“‹flsizli¤in do¤al oldu¤u, iflsizli¤in kader oldu¤u ya-
lanlar›na karfl› ç›kan”, “IMF”nin, çokuluslu tekellerin
ve yerli tekelci sermayenin, emek düflman› ekonomik,
sosyal ve siyasal dayatmalar›na, ülkemizin kaynaklar›-
n›n ya¤malanmas›na, insan›m›z›n yoksullaflt›r›lmas›na
karfl› ç›kan”; “Kamu hizmetlerinin paral› hale getiril-
mesine karfl›, e¤itim, sa¤l›k gibi en temel insan hakk›
olan hizmetlerin herkes için ulafl›labilir, nitelikli ve pa-
ras›z olmas›n› isteyen”, “Ranta, faize, borç ödemeleri-
ne odaklanan de¤il, halk›n ihtiyaçlar›n› gözeten bir
bütçeyi talep eden” “‹nsanlar›m›z aras›nda ekilmeye
çal›fl›lan kin tohumlar›na karfl›, baflka bir dünya müm-
kün”; diyen 7500 kifli, 8 Ekim’de S›hhiye meydan›n-
dayd›k.

Alanda olamayan bütün mühendis ve mimar arka-
dafllar›m, bizler bir eksiktik çünkü siz yoktunuz, iflte
bu eksikler topland› ve yüzbinleri buldu. E¤er siz ol-
sayd›n›z bir fazla olacakt›k ve alandaki say›m›z da yüz-
binleri bulacakt›.

fiimdi s›ra ben kendim için ne yapt›m, ben
Odam için ne yapt›m, ben TMMOB için ne yap-
t›m, ben Türkiye için ne yapt›m ve ben emek-
ten, bar›fltan, demokrasiden yana bir Türkiye
için ne yapt›m? sorusunu sormaya geldi.

Sorarsak ayd›nlanacak gelece¤imiz, sorarsak
çözülecek sorunlar›m›z, sorarsak gülecek çocuk-
lar›m›z›n yüzü, sorarsak en güzel günleri birlikte
yaflayaca¤›z ülkemizde…
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TMMOB 3. Dan›flma Kurulu 9 Ekim 2005 tari-

hinde Ankara’da 75.Y›l Kültür Merkezinde;

• Genel Durum De¤erlendirmesi ve TMMOB

Çal›flmalar›,

• Önümüzdeki Sürece ‹liflkin Görüfl ve Öneriler,

gündemiyle yap›ld›. 

Toplant› aç›l›fl›nda 2. Dan›flma Kurulu toplant›-

s›ndan bu yana gerçekleflen alt› ayl›k TMMOB çal›fl-

malar›n› aktaran Mehmet So¤anc›, 8 Ekim mitingi-

nin gerçekleflmesini sa¤layarak, 8 Ekim gününü

TMMOB ve Türkiye mücadeleler tarihine not koy-

duran herkese, tüm TMMOB örgütlülü¤üne

TMMOB Yönetim Kurulu ad›na teflekkür etti.

Toplam 289 kiflinin kat›ld›¤› Dan›flma Kuruluna

Oda Yönetim Ku-

rulumuzdan, Genel

Baflkan Hüseyin

ÜLKÜ, Genel Sek-

reter Cengiz

DA⁄DELEN, Yö-

netim Kurulu Üyemiz A.Fahri ÖZTEN, Odam›z

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Nail GÜLER,

Onur Kurulu Üyemiz Selçuk SAVCI, Ankara fiube

Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU, Ankara fiube II.

Baflkan› Hüseyin GÜL, Ankara fiube Yönetim Ku-

rulu Üyesi Hasan ADAY, Hasan Ali PETEKBAfiI,

Diyarbak›r fiube Baflkan› Talip KIRAN ile baz› üye-

lerimiz kat›ld›. 

Dan›flma Kurulunda bir konuflma yapan Oda

Genel Baflkan›m›z, 8 Ekim Mitingi nedeniyle

TMMOB Yönetim Kuruluna teflekkür ederek bafl-

lad›¤› konuflmas›nda ayr›ca 4. Dikili Yaz E¤itim

Kamp›na verdikleri maddi destekten ötürü

TMMOB ile Elektrik Mühendisleri Odas›, Makina

Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühendisleri Odas›,

Maden Mühendisleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri

Odas› ve Jeofizik Mühendisleri Odalar›na; katk› ve

kat›l›m nedeniyle de TMMOB baflta olmak üzere

‹nflaat, Maden, Meteoroloji, Orman, Peyzaj Mimar-

lar›, Mimarlar, fiehir Planc›lar›,  Jeoloji, Jeofizik ve

Ziraat Mühendisleri Odalar›na ayr› ayr› teflekkür

etti. 

Sn. ÜLKÜ ayr›ca birlikte üretme, birlikte yönet-

me ve birlikte paylaflma anlay›fl›n›n güzel bir örne¤i

olan bu kamp›n TMMOB’nin gelece¤ini flekillendi-

ren önemli bir etkinlik oldu¤unun alt›n› çizerek, bu

dayan›flman›n bir örne¤inin de Odam›zca Fizik Mü-

hendisleri Odas›n›n mesken al›m›na yap›lan 1500

YTL.- ile ortaya konuldu¤unu, Odalar›m›z aras›nda

kavga yerine dayan›flma kültürünün yerleflmesi ge-

rekti¤ini ifade etti. 

Dan›flma Kurulunda söz alan TMMOB eski

Baflkan› Kaya GÜVENÇ ise, çal›flma gruplar›na

Odalarca yeterince katk› sunulmad›¤›n›, kendi

baflkanl›¤›nda yürütülen Mühendislik - Mimarl›k

Profili Çal›flma Grubunca haz›rlanan tasla¤a iliflkin

tek görüflün Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odas›’ndan geldi¤ini belirterek, Odam›za teflek-

kür etti. 

Odam›zca düzenlenen Genç Haritac›lar Günle-

ri, Dikili Yaz E¤itim Kamp› ve Toprak Reformu

Kongresi için baflta TMMOB Baflkan› olmak üzere

birçok konuflmac›, bu etkinliklerin önemine de¤i-

nerek, Odam›za teflekkür etmifllerdir. 
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24 Eylül 2005 tarihinde Odam›z Lokalinde gerçek-
lefltirilen bir etkinlikle, Odam›zca yürütülmekte olan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Bilgi Sistemi
Projesi (HKMOB‹S) TMMOB Bilefleni di¤er Odalara
tan›t›lm›fl, inceleme ve de¤erlendirmelerine sunul-
mufltur.

Saat 14:00 de bafllayan toplant› program› ;
14:00 – 14:15 Tan›flma,
14:15 – 14:45 HKMOB‹S Sunumu 1. Bölüm,
(Yaz›l›m bilefleni arayüzlerinden birebir aç›klama-
l› ve örneklemeli etkileflimli sunum. Özgür KARA-
TAfi Oda Müdürü)
14:45 – 15:00 Çay, kahve, ikram aras›,
15:00 – 15:30 HKMOB‹S Sunumu 2. Bölüm,
(Neden HKMOB‹S? Nas›l HKMOB‹S? Ne Kadara
HKMOB‹S? Nelere Ra¤men HKMOB‹S? Nereye
Kadar HKMOB‹S? sunum. Hakan GÜNGÖR Mer-
kez YK E¤itim ve HKMOB‹S Sorumlu Üyesi)
15:30 – 16:00 HKMOB‹S konusunda
soru/yan›t ve elefltiriler,
16:00 – 17:00 TMMOB bileflenlerinin
mevcut biliflim durumlar› üzerine 

fieklinde sonuçland›r›ld›.
Örgüt içi görüfl al›flverifline yönelik bu toplant›ya,

herhangi bir Oda için otomasyon, arfliv vb. ifl yapan
hiçbir yaz›l›mc›, üretici, müflavir, özel flirket temsilcisi
vb. davet edilmedi.

Bilindi¤i üzere Odam›zca tasarlanan ve uygulama-
ya al›nan HKMOB‹S, “her türlü uygulama ve ifllem için
sahibi ve/veya kullan›c›s› oldu¤umuz verilerin an›nda ve
tek sicil mant›¤›nda kullan›labilmesini sa¤layacak, yöneti-
ciler için kaynak yönetiminde, etkinlik ve kararlarda gün-
cel bilgi deste¤i sunacak, ayr›ca, Odam›z›n hukuksal iflle-
yifline göre bütün ifllemlerini koflullayarak; hizmet üretimi-
ni örgüt genelinde standardize edecek ve bütün verilerinin
numarataj, koordinat vb. konumsal iliflkilere aç›k olarak
yap›land›r›lmas›yla Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) iflleyiflini he-
defleyecek” bir projedir.

Odam›z, TMMOB bilefleni Odalar›n üye ve ser-
best mühendislik, mimarl›k, müflavirlik bürolar› profil-
lerinin bilgisayar ortam›nda takibi ve bunlara iliflkin

resmi ifllemlerin yap›labilmesi için baz› özel ayr›nt›lar
d›fl›nda ortak ak›l ürünü bir yap›sal çözümün zorunlu
oldu¤u, bunun için mevcut teknolojik altyap›n›n da ye-
terli oldu¤u görüflünde olup, Odalar›n her türlü büro
iflleminin genel olarak benzer veritaban› mant›¤›nda
kurgulanmas›, “bütünüyle ortak” veya “genel veri al›fl-
verifli formatlar› yoluyla birbiriyle konuflabilen” yaz›-
l›mlar gelifltirilmesinin TMMOB çal›flmalar› bak›m›n-
dan da yararl› olaca¤› düflünülmektedir. Bu aç›dan,
HKMOB‹S, TMMOB‘ye ba¤l› Odalar›n tüm üye, flir-
ket, demirbafl vb. verilerini ve büro iflleyiflini kapsayan
bir veritaban› üzerinden yürütülmesi anlam›nda örnek
ve k›lavuz olabilecek düzeydedir.

TMMOB‘nin ve Elektrik, G›da, ‹nflaat, Jeofizik, Je-
oloji, Kimya, Makina, Meteoroloji, Orman ve Ziraat
Mühendisleri ile Peyzaj Mimarlar› Odalar›n›n temsil
edildi¤i toplant›ya Yönetim Kurullar›ndan, ilgili Ko-
misyonlar›ndan (Biliflim, Otomasyon, Bilgi Teknoloji-
leri, ‹nternet vb.) ve profesyonel çal›flanlar›ndan (mü-
dür, genel sekreter yard›mc›s› vb.) üyeler kat›ld›.

Projemizi paylaflmaktan ve elefltirileri yan›tlamak-
tan k›vanç duydu¤umuz bu toplant› nedeniyle kat›l›m-
c›lar, Odam›za teflekkürlerini iletmifl olup, toplant›da
Odalar›n ortak bir veritaban› oluflturulabilmesi konu-
sunda de¤erlendirmeler ile en az›ndan Odalar›n kulla-
nageldikleri biliflim çözümlerinin birbirleri ile “konu-
flabilmesinin” zorunlu oldu¤u görüflü tüm kat›l›mc›la-
r›n vard›¤› ortak bir sonuç olarak orataya ç›km›flt›r.

Bu toplant›da ayr›ca;
- Odalar‘da uygulanan biliflim çözümlerinin ortak

ve ayr›k özellikleri konusunda görüfl al›flveriflinde bu-
lunuldu.

- HKMOB‹S bütün yönleriyle de¤erlendirmeye
aç›ld› ve sonuçta tüm kat›l›mc›lardan ilgi, be¤eni ve
pek çok özelli¤i de övgü gördü.

- HKMOB‹S, Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin
en önemli uygulama ve çal›flma alanlar›ndan olan Co¤-
rafi/Konumsal/Mekansal Bilgi Sistemleri konusunda da
gelecek vaat etti¤ini ve öncü olabilece¤ini kan›tlad›.

Bizler de projemize ilgi gösterip, bize do¤ru yolda
oldu¤umuzu bir kez daha hat›rlatan tüm kat›l›mc›
dostlar›m›za teflekkür ederiz.
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Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon
ve Planlama Kurulu (BAH‹KPK) taraf›ndan yo¤un
çal›flmalar sonucunda haz›rlanan ve üretim süre-
cinde Odam›z›n eflgüdüm ve sektörel kat›l›m anla-
m›nda her aflamada etkin rol ald›¤› ve Bakanlar Ku-
rulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 say›l› kara-
r›yla, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi
Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Büyük Öl-
çekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetme-
li¤i’nin Odam›zca Aç›klamal› - Örneklemeli bir yay›na
dönüfltürülmesi ve Meslek ‹çi E¤itim çal›flmalar›n›n
planlanmas› için, Prof. Dr. Rasim DEN‹Z ve Doç. Dr.
Rahmi Nurhan ÇEL‹K’in koordinatörlü¤ünde, özellik-
le yönetmeli¤in haz›rl›k çal›flmalar›na kat›lan BA-
H‹KPK üyesi bir çok kurum ve kurulufl ile özel sektör
temsilcilerinin kat›l›m›yla bir Çal›flma Grubu olufltu-
rulmufl olup, ilk toplant› 15 Ekim 2005 tarihinde Oda-
m›z lokalinde yap›lm›flt›r.

Odam›zca bafllat›lan bu çal›flmaya, Kamu Kurum
ve Kurulufllar› ile Özel Sektörden yo¤un bir ilgi gös-
terilmifl olup, ilk toplant›ya; ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Afyon Ko-
catepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Milli Emlak
Genel Müdürlü¤ü, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü,
Orman Genel Müdürlü¤ü, Tar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤› (TAGEM), Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› (TÜGEM),
TÜB‹TAK, Harita Genel Komutanl›¤›, Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlü¤ü, ‹ller Bankas› Genel Müdür-
lü¤ü, Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, ‹fllem fiirket-
ler Grubu, NETCAD, Say›sal Grafik, Emi Harita ve
Özerler Mühendislik’in temsilcilerinden oluflan top-
lam 26 kifli kat›lm›flt›r.

1- Yönetmeli¤in flimdiye kadarki uygulanmas›n›n
de¤erlendirilmesi

2- Uygulamada yanl›fl anlafl›lan, aç›klanmas› gere-
ken, farkl› yorumlara ve uygulamalara neden
olabilecek maddelerin, eklenmesi gereken ko-
nular›n belirlenmesi

3- Aç›klama metinlerinin belirlenmesi, haz›rlan-
mas›  ve yaz›lmas› konusunda katk›lar

4- Redaksiyon ve bas›m
Gündemiyle yap›lan toplant›da; Yönetmeli¤in res-

men yürürlü¤e girmeden önce idarelerce ihalelerin
özel teknik flartnameleri olarak kullan›lmas› nedeniyle
elde edilen bilgi birikimi dikkate al›narak,

i- ilk uygulamalar›n genelde olumlu oldu¤u,
ii- ancak baz› maddelerde farkl› yorumlamalar›n

oldu¤u,
iii- baz› maddelerde daha somut ve kesin tan›mla-

malar›n gerekti¤i,
iv- baz› maddelerin güncel durumlarla çeliflti¤i,
v- bu nedenlerle ortaya ç›kan problemlerin, yo-

rumlar› da içeren “aç›klamal› yönetmelik
yay›n›” ile çözümlenebilece¤i ve azalt›labile-
ce¤i,

vi- yönetmeli¤in uygulanmas›nda ortaya ç›kan
problemleri izleyecek ve oluflan ikilemlerde
özellikle kamu kurumlar›nda kontrol mühendi-
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Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i Çal›flmalar›



HKMO Bülteni • Kas›m 2005

23

DUYURU
Odam›z taraf›ndan 2006 y›l› için ajanda bast›r›lmas› tasarlanmaktad›r. Bütün üyelerimiz,

ajandam›z için, bask› tekni¤i, ka¤›t, kapak, boyut vb. nitelik önerilerini ayr›ca klasik ajandalara ek
olarak içerik önerileri varsa Odam›za gönderebileceklerdir. Bast›r›lacak ajanda, tüm üyelerimize
ücretsiz olarak da¤›t›lacakt›r. HKMO 2006 Ajandam›z‘da tam yada yar›m sayfa duyuru, kartvizit,
flirket tan›t›mlar› vb. bask›lara yer verilebilecektir. Tan›t›m vb. duyurular›na ajandam›zda yer

verilmesini isteyen üyeler ve büro/flirketlere Odam›za ulaflma s›ras›na göre öncelik verilecektir.
Bu s›ralama uyar›nca baflvuru sahiplerinin bast›rmak istedikleri tan›t›m duyurular› ilgili

bas›mevine iletilecektir. Tan›t›m duyurular›n›n, Odam›za film olarak ulaflt›r›lmas› durumunda
renk, kayma, belirsizlik vb. hatalar olmadan bask› yap›labilecektir. Tan›t›m ilanlar›n›n son

teslim tarihi 30 Kas›m 2005 gününe kadar uzat›lm›flt›r.. Odam›z bu duyurular›n
bas›m›ndan ücret almamakta, gelir elde etmemektedir. Bast›raca¤›n›z duyurunun tutarlar›
do¤rudan yay›nc› kurulufl ile baflvuru sahipleri aras›nda kullan›lacak sayfa boyutuna göre

muhasebelefltirilecektir. Ödeme, bask› ve da¤›t›mdan önce filmlerin Odam›za ulaflmas› için
belirtilen son tarih olan 30 Kas›m 2005 tarihinde peflin ödenecektir. ‹lgilenenlere duyurulur.

Sayg›lar›m›zla

DUYURU
Daha önceden duyuruldu¤u üzere, Odam›z Süreli Yay›nlar›ndan Jeodezi, Jeoinformasyon ve

Arazi Yönetimi Dergimiz sadece abonelere gönderilmekte olup, Dergimize adresinize ücretsiz
olarak gönderilmesi için, Odam›za baflvuru yap›larak abone olunmas›(ücretsiz) gerekmektedir. 

Ayr›ca Yönetim Kurulumuzun 11.10.2005 tarih ve 66/842 say›l› karar›yla, bundan böyle
“Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergi”sinde yay›mlanacak makalelerin yazarlar›na,

makale bafl›na 50,00 YTL telif ücreti ödenecektir. Üyelerimize duyurulur.

si olarak çal›flan meslektafllara ve di¤er uygula-
y›c›lara dan›flmanl›k yapacak bir komisyonun
(Heyet) oda bünyesinde görev yapmas›n›n ya-
rarl› olaca¤›,

de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›r.
Yukar›daki genel görüfller ve e¤ilimler ›fl›¤›nda;
1- Toplant›ya kat›lan temsilcilerin,

i- aç›klanmas› gerekli,
ii- yanl›fl anlafl›labilen veya farkl› yorumlanabilen,
iii- noksan olan ve eklenmesi gereken
maddeleri ve konular› 11 Kas›m 2005 tarihine
kadar Oda’ya bildirmeleri,

2- Üyelerden gelen bildirimlere öncelik vermek
suretiyle bir “Aç›klamal› Yönetmelik” metninin ha-
z›rlanmas›nda,

I- Jeodezi ve Ölçme
Yönetmelik Bölüm (3), (4), (7), (8)

II- Fotogrametri
Yönetmelik Bölüm (5)

III- Çizim iflleri
Yönetmelik Bölüm (6)

IV- Kontrol ve arflivleme
Yönetmelik Bölüm (9) (10)

V- Ulusal Veri De¤iflim Format› (Ek)
komisyonlar›nda yap›lan çal›flman›n tüm telif hak-

lar›n›n Odan›n olaca¤› bilgisine sahip olarak görev al-
mak isteyen tüm üye ve isteklilerin yine 11 Kas›m
2005 tarihine kadar isteklerini Oda’ya bildirmeleri,

3- Çal›flmalar›n organizasyonu için tüm komisyo-
nun 19 Kas›m 2005 tarihinde Oda Lokalinde top-
lanmas›,

konular› de¤erlendirilmifl ve görüfl birli¤ine var›l-
m›flt›r.  

Çal›flmalar bu kapsamda devam edecek olup, ge-
liflmeler Odam›z web sayfas›ndan bu komisyon için
ayr›lan alandan takip edilebilecektir.



Onur Kurulu Çal›flmalar›
Daha önce Oda Yönetim Kurulunca kendisine ha-

vele edilen 7 adet dosya hakk›nda 6 üyemizi “Odam›z
SHKMM Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nin 16. maddesi-
ne uymamas› ve uyar›lar› dikkate almayarak mesleki
denetim uygulamalar›na ayk›r› davran›fllar›n› sürdür-
meleri nedeniyle” TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i uya-
r›nca  Para Cezas›na, bir üyemizi de Yaz›l› Uyar› Ce-
zas›’na çarpt›ran Odam›z Onur Kurulu, daha sonra
Yönetim Kurulunca gönderilen 8 dosyay› daha incele-
meye alm›flt›r.

Onur Kurulumuzun 17.09.2005 tarihinde yapt›¤›
toplant› sonucunda, 4 meslektafl›m›z, Odam›z
SHKMM Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nin 16. maddesi-
ne uymamak ve uyar›lar› dikkate almayarak mesleki
denetim uygulamalar›na ayk›r› davran›fllar›n› ›srarla
sürdürmeleri nedeniyle; TMMOB Disiplin Yönetmeli-
¤inin 3. Bölüm 8. Maddesinin c bendinde belirtilen
“mesleki denetim uygulamalar›na ayk›r› davranmak”
fiiline göre, TMMOB Yasas›n›n 26. Maddesinin (c)
bendi ve TMMOB Ana Yönetmeli¤inin 90. Maddesi-
nin (c) bendi gere¤ince para cezalar›na çarpt›r›lm›flt›r.
Onur Kurulumuz ayr›ca bir dosya hakk›nda gerekli in-
celemeleri yapmak üzere raportör atam›fl, 3 dosya
konusunda da bilirkifli incelemesi karar›na varm›flt›r.

Para cezas›na çarpt›r›lan meslektafllar›m›z›n dos-
yalar› onaylanmak üzere TMMOB Yüksek Disiplin
Kuruluna gönderilmifltir.

Önceden duyuruldu¤u gibi, Özellikle Serbest Ha-
rita ve Kadastro Mühendislerimizce gerçeklefltirilen
Mühendislik Hizmetlerinin Mesleki Denetim ‹fllemleri
Odam›zca yak›ndan izlenmekte olup, yönetmeli¤imize
ayk›r› hareket eden, bilinçli tav›r sergileyen tüm mes-
lektafllar›m›z hakk›nda Disiplin Yönetmeli¤i hükümle-
rinin iflletilmesi devam edecektir. Üyelerimizin bu ko-
nuda gerekli duyarl›l›¤› göstermeleri kendi yararlar›na
olacakt›r.

Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi Çal›flmalar›
1 Nisan 2005 tarih ve 25773 say›l› Resmi Gaze-

te’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren, e-Dönüflüm Tür-
kiye Projesi - 2005 Eylem Plan›’n›n 36. maddesi kap-
sam›nda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün so-
rumlulu¤unda, Devlet Planlama Teflkilat›, Harita Ge-
nel Komutanl›¤›, D‹E, TÜB‹TAK, ‹ller Bankas› Genel
Müdürlü¤ü ve ilgili di¤er Kamu Kurum ve Kuruluflla-
r›’n›n kat›l›m›yla yürütülen, “Türkiye Ulusal Co¤rafi
Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluflturmaya Yönelik Alt-
yap› Haz›rl›k Çal›flmalar›” 29 Temmuz 2005 tari-
hinde yaklafl›k 110 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan toplant›
ile bafllam›flt›r.

Odam›z›, bu kapsamda oluflturulan Standartlar
Komisyonunda Dr.‹lhan EK‹NC‹O⁄LU ile Prof.Dr.
Rasim DEN‹Z, ‹dari Altyap› Komisyonunda Doç. Dr.
Rahmi Nurhan ÇEL‹K ve Teknik Altyap› Komisyo-
nunda ise Hakan KARAGÖZ temsil etmekte olup,
çal›flmalar  devam etmektedir.
Ö¤renci Üye Kay›tlar›m›z Bafllad›

Uzun süreden beri Odam›z gündeminde bulunan,
ancak çeflitli nedenlerle geciken ö¤renci üye kay›tlar›-
m›z, TMMOB Yönetim Kurulunun 04/07/2004 tarih ve
28 say›l› karar›yla onaylanarak yürürlü¤e giren HKMO
Ö¤renci Kolu Yönetmeli¤i çerçevesinde bafllad›. 

‹lk ö¤renci üyemiz Odam›za 17 Mart 2005  tari-
hinde üye olan, Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤rencisi
Abdullah BURAK olup, Odam›z tarihine ilk ö¤renci
üyemiz olarak geçmifltir. Ard›ndan devam eden kay›t-
larla toplam 29 ö¤renci üyemizin kayd› yap›lm›fl olup,
kay›tlara yap›lan baflvurulara göre devam edilecektir. 
Mesle¤imizin ve Odam›z›n Tan›t›m› Filmi
Haz›rlama Komisyonu Çal›flmalar›

Mesle¤imiz ve Odam›z›n tan›t›m›n› içeren k›sa
metrajl› bir film yap›lmas› için çal›flmalar›n› sürdüren
komisyonumuzca, elde etti¤i genifl kapsaml› arflivin
ard›ndan davet mektubu gönderilen 11 firmadan
5’inin kat›ld›¤› bir ihale gerçeklefltirilmifltir.
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Yap›lan ihale sonuçlanm›fl olup, STEM Ltd. fiti. fir-
mas› ile sözleflme imzalanm›flt›r. Oldukça profesyonel
bir firma olan STEM Ltd. fiti.  taraf›ndan, öncelikli ola-
rak yarm saatlik bir Mesle¤imizin ve Odam›z›n tarih-
sel geliflimini konu alan bir film yap›lacak, ard›ndan
onar dakikal›k Türkçe ve ‹ngilizce iki adet k›sa metraj-
l› bir film yap›lacakt›r.

Müzikleri özgün olarak, seslendirme ise profesyo-
nel bir tiyatro sanatç›s› taraf›ndan yap›lacak filmlerin
hertürlü telif hakk› Odam›za ait olup, ulusal bazda ya-
y›n yapan televizyonlardan da yay›nlanabilecektir.
Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve

Bürolar› Uygulama Yönetmeli¤i 

Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar›
Hakk›nda Kanun’un 11. maddesi gere¤ince haz›rlanan
Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Uy-
gulama Yönetmeli¤i, Genel Merkez Yönetim Kurulu-
muz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü (TKGM)
aras›nda yap›lan 4 toplant›n›n ard›ndan son flekline ge-
tirilmifltir. Söz konusu yönetmelik Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’nca onayland›ktan sonra Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürülü¤e girecektir.

Bilindi¤i üzere bu yönetmelik ile; Kadastro Teknik
Hizmetlerinden, tescile tabi olan cins de¤iflikli¤i, irti-
fak hakk› tesisi veya terkini ve birlefltirme ifllemlerinin
yap›m› ile tescile tabi olmayan plan örne¤i, aplikasyon,
parselin yerinde gösterilmesi gibi talebe ba¤l› ifllemle-
rin yap›m sorumlulu¤unu üstlenecek Lisansl› Harita
Kadastro Mühendisleri ve Bürolar›n›n lisans alma, ku-
rulufl, faaliyet, denetim ve sorumluluklar›na dair esas
ve usuller düzenlenmifltir.

Söz konusu Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendis-
leri ve Bürolar›n›n HKMO’ya tescili zorunlu olup, ya-
p›lacak s›navda baflar›l› olan ve mesle¤ini kamuda ya-
da özel sektörde en az 5 y›l icra eden Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri lisans alabileceklerdir.

Söz konusu yönetmeli¤in oluflturulmas› sürecinde
Odam›z görüflleri web sayfam›zda sürekli yay›nlanm›fl
olup, yönetmelik tasla¤›na iliflkin tüm geliflmelere web
sayfam›zdan ulafl›labilir. Ayr›ca yönetmeli¤in taslak ha-
lindeki son biçimi de Web sayfam›zda sunulmaktad›r.
(bknz. www.hkmo.org.tr)

Üyelerimize Yeni Bir Hizmet; HKMOB‹S
Üye Girifli

Üyelerimiz art›k, Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odas› Bilgi Sistemi Projesi (HKMOB‹S), üzerinden
veritaban›ndaki kiflisel özlük bilgilerine eriflebiliyorlar.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i‘ne ba¤-
l› Odalar aras›nda bu kapsamda ‹LK ve halen TEK
olan bu yeni uygulama için Odam›z WEB ana sayfas›n-
da ve HKMOB‹S altyap›s›nda gerekli çal›flmalar ta-
mamlanm›flt›r.

HKMOB‹S kullanan üyelerimiz telefon, faks vb.
özlük bilgilerinin güncellenmesi ifllemlerini gerçeklefl-
tirebilecekleri gibi e-ödeme olana¤› ile aidat, belge al›-
m› vb. ödemelerini de internet üzerinden yapabile-
ceklerdir.

Bu olanaklardan yararlanmak için, 
1. Üyemiz, Odam›z›n web ana sayfas›ndan, Üye gi-

rifli ile ilgili ba¤lant›dan “eriflim flifresi” oluflturacakt›r.
2. Sistem üyemizin veri taban›ndaki baz› özel bilgi-

lerini kendisine do¤rulatacakt›r.
3. Girdi¤i verileri do¤rulanan üyemize e-posta yo-

luyla HKMOB‹S flifre bilgileri sistem taraf›ndan iletile-
cektir.

4. Bu girifllerde sorun yaflayan üyelerimize
hkmo@hkmo.org.tr adresinden destek sa¤lanacakt›r.

5. Üyelerimizin veri güvenlikleri için; Sisteme girifl-
ler SSL ile korunmakta ayr›ca, veri taban›ndaki her
türlü girifl, ç›k›fl, kay›t, talep vb. log verileri de hem iz-
lenmekte hem de yedeklenmektedir.

HKMOB‹S konusunda bilgi isteyen Üyeler; afla¤›-
daki adresten gerekli bilgileri alabilirler.

http://www.hkmo.org.tr/nedir.php
Tüm üyelerimize duyurulur.

Odam›z Ana Yönetmeli¤i Resmi Gazete’de
Yay›mland›...

Odam›z 39. Ola¤an Genel Kurulunda, “HKMO
Tüzü¤ü” olan ad›n›n “HKMO Ana Yönetmeli¤i” ola-
rak de¤ifltirildi¤i, Odam›z Ana Yönetmeli¤i, TMMOB
Yönetim Kurulu’nun 17 Eylül 2005 tarih ve 21/381
nolu karar›yla onaylanarak Baflbakanl›k Mevzuat› Ge-
lifltirme ve Yay›n Genel Müdürlü¤ü’ne gönderilmifl ve
1 Kas›m 2005 tarih ve 25983 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.

Di¤er yönetmeliklerimizin Resmi Gazete’de ya-
y›mlanmas› için çal›flmalar devam etmektedir.
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GENEL : 
Üretilemeyen do¤al bir kaynak ve ekonomisi bü-

yük ölçüde tar›msal üretime ba¤l› olan ülkemizde de
önemli bir üretim arac› olan topraklar›n korunmas›,
gelifltirilmesi ile arazilerin ekonomik ve ekolojik kaza-
n›mlar gözetilerek, planl› kullan›m ilkelerinin belirlen-
mesi amac›yla ç›kar›lan 5403 say›l› Toprak Koruma ve
Arazi Kullan›m› Kanununun 5, 7, 8, 10, 11, 12 ve
15.maddeleri uyar›nca haz›rlanan uygulama yönetme-
li¤i genel olarak ele al›nd›¤›nda, kanunun öngördü¤ü
kat›l›mc› ve kapsay›c› anlay›fl›n sa¤lanmas› noktas›nda
oldukça eksikliklerin bulundu¤u görülmektedir. 

Bilim ve teknolojide yaflanan bafldöndürücü gelifl-
meler, verilerin daha h›zl› ve do¤ru toplanmas›n›, ana-
liz edilmesini ve kullan›c›lara ve planlay›c›lara daha h›z-
l› ve do¤ru olarak sunulmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
Özellikle Co¤rafi Bilgi Sistemleri konusunda ve k›t ka-
mu kaynaklar›n›n verimli ve rasyonel kullan›lmas› ko-
nusunda birçok Kamu Kurum ve Kuruluflun müker-
rer veri toplanmas›n› engellemek için çeflitli çal›flma-
lar yapt›¤› da bilinmektedir.

Bu çal›flmalardan biri; 1 Nisan 2005 tarih ve 25773
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren,
e-Dönüflüm Türkiye Projesi-2005 Eylem Plan›’n›n 36.
Maddesi kapsam›nda, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda, Devlet Planlama Teflki-
lat›, Harita Genel Komutanl›¤›, D‹E, TÜB‹TAK, ‹ller
Bankas› Genel Müdürlü¤ü ve ilgili di¤er kamu kurum
ve kurulufllar›n›n kat›l›m›yla yürütülen “Türkiye Ulusal
Co¤rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluflturmaya Yönelik
Altyap› Haz›rl›k Çal›flmalar›”d›r. Bilinen di¤er bir çal›fl-
ma ise; Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon
ve Planlama Kurulu taraf›ndan yo¤un çal›flmalar sonu-
cunda düzenlenen ve 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 giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgi-
leri Üretim Yönetmeli¤i’dir. 

Söz konusu Yönetmelik ile özellikle; Büyük ölçek-
li (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (co¤rafî) bilgilerin
ve haritalar›n üretiminde ülke genelinde standart bir-
li¤inin sa¤lanmas›, üretimin tek elden izlenmesi ve
sektörde hizmet tekrar›n›n ve kaynak israf›n›n önlen-
mesi amaçlanm›fl olup, Büyük ölçekli mekânsal bilgile-
rin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal
Temel GPS A¤› koordinat sistemine dayal› üç boyut-
lu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipso-
idinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit
yüksekli¤i) ile Türkiye Ulusal Düfley Kontrol A¤›-
1999’a dayal› Helmert ortometrik yüksekliklerin (H),
yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknik-
ler kullan›larak say›sal, çizgisel ve fotografik olarak el-
de edilmesi, co¤rafî bilgi sistemlerine altl›k olufl-
turacak biçimde ulusal veri de¤iflim format›nda
derlenmesi, bilgi teknolojileri ve kartografik teknik-
lerle görsellefltirilmesi amaçlanm›flt›r. Yönetmelik’in
5. Maddesinde de büyük ölçekli co¤rafî bilgileri ve
orijinal (temel) haritalar› üreten ve ürettiren, bu
haritalara entegre olacak biçimde co¤rafî bilgi-
leri üreten ve kullanan kurulufllar›n, bu Yönetme-
lik hükümlerine uymakla yükümlü olduklar› öngörül-
mektedir.

Ayr›ca, 3402 Say›l› Kadastro Kanunu’nda
22.02.2005 tarih ve 5304 Say›l› Kanun ile yap›lan ve
03 Mart 2005 tarih ve 25744 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren De¤ifliklik ile “Kadastro
Kanununun 1 inci maddesi’nde “mekânsal bilgi sis-
teminin alt yap›s›n› oluflturmak” biçiminde de¤i-
fliklik yap›larak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
¤ü’ne yeni görevler verilmifltir.

Topraklar›n korunmas› ve gelifltirilmesi için önce-
likli olarak toprak ve arazi varl›¤›n›n do¤ru bir flekilde
tespit edilmesi herkesce bilinen genel bir kurald›r.
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TOPRAK KORUMA VE ARAZ‹ KULLANIMI
KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹ HAKKINDA 
TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹

ODASI’NIN GÖRÜfiLER‹ 
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak TMMOB’ye 25 A¤ustos 2005 tarih ve

B.12.0.APK.0.06.313.2005/4938 say›l› yaz› ile iletilen taslak yönetmelik Odam›z›n 28.09.2005 tarih ve
1/K-2912 say›l› yaz›s›yla TMMOB’ye iletilmifltir



Toprak ve arazi varl›¤› denince bu konudaki veri-
lerin bafl›nda da mülkiyet ve araziye iliflkin konumsal
verilerin geldi¤i tart›flmas›z bir gerçektir. Bu nedenle
öncelikle, Anayasam›zda güvence alt›na al›nan mülki-
yet hakk›n›n tespiti ve korunmas› konusunda faaliyet
gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün ge-
rek veri anlam›nda ve gerekse bilgi birikimi aç›s›ndan
gözard› edilmesi düflünülemez. 

Tüm bu geliflmeler dikkate al›nd›¤›nda, mevcut ve-
rilerin yeniden baflka kurumlarda farkl› standartlarda
toplanmas›, saklanmas› ve sunulmas›n›n, hem k›t kamu
kaynaklar›m›z›n bofla harcanmas› hem de elde edilen
verilerin birbiriyle iliflkilendirilememesine ve bütünle-
flememesine neden olacakt›r. 

Bu nedenle sadece 13 maddeden oluflan yönetme-
lik tasla¤›n›n, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün
görüflleri de al›narak, gelifltirilmesi, uygulamada Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün konunun do¤rudan
sorumlu kurulufllar›ndan biri olarak yer almas› konu-
sunda gerekli düzenlemelerin yap›lmas› gerekmekte-
dir. Ayr›ca kanunun 17.maddesinde öngörülen Tüzü-
¤ün kesinlefltirilmesinden sonra yönetmeli¤in düzen-
lenmesinin de ayr› bir yarar› olaca¤› düflünülmektedir.

Maddelere ‹liflkin Görüfller:
1. “Tan›mlar” bafll›kl› madde 4’ün (f) bendinde ge-

çen “haritalama” sözcü¤ü yerine, “harita üretimi”
ifadesinin kullan›lmas›, yönetmelik içindeki tüm “hari-
talama” sözcükleri de bu flekilde düzeltilmelidir.

2. Madde 4’ün (h) bendinde yer alan “Co¤rafi Bil-
gi Sistemleri” tan›m› ise; “Konumsal verilerin say›sal
olarak toplanmas›, analiz edilmesi ve kullan›c›lara
sunulmas›n› sa¤layan teknik ve metodlar›” fleklinde
alt› çizili sözcükler eklenerek yeniden düzenlenmeli-
dir.

3. “Toprak Koruma Kurulunun Teflekkülü” bafll›k-
l› 5.maddenin “4.Üyeler” bölümüne, “(g) Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün ildeki bir tem-
silcisi” biçiminde (g) fl›kk› eklenerek yeniden düzen-
lenmelidir.

4. Madde 5’in “5.Üyeler” bölümünün (b) ve (c)
fl›klar›, tek fl›k halinde; “(b) Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i’nin ilde faaliyet gösteren ilgi-
li Odalar›n›n (Çevre Mühendisleri Odas›, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›, Makina Mühendisleri Odas› ve Zi-
raat Mühendisleri Odas›) il temsilcileri” fleklinde
alt› çizili sözcükler eklenerek düzenlenmelidir.

5. Toprak ve Arazi Varl›¤›n›n Belirlenmesinin Usul

ve Esaslar› bafll›kl› 7.madde’nin birinci paragraf›na, alt›
çizili sözcükler eklenerek, “ ... kriterler, Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlü¤ü’nün görüflü al›narak Ba-
kanl›k taraf›ndan haz›rlanan talimatla belirlenir.” fleklin-
de alt› çizili sözcükler eklenerek yeniden düzenlenme-
lidir.

6. Madde 7’nin ikinci paragraf›n›n son cümlesi,
“Veri taban› ve haritalar›n haz›rlanmas› çal›flmalar›n›n
koordinasyonu ve standartlar› ile ilgili talimat yürür-
lükteki harita üretim  yönetmeli¤i de dikkate
al›narak Bakanl›k taraf›ndan haz›rlan›r veya haz›rlat-
t›r›l›r” fleklinde alt› çizili sözcükler eklenerek düzen-
lenmelidir.

7. Madde 7’nin 4. paragraf›, “Çal›flmalarda 7472
Say›l› Ziraat Yüksek Mühendisli¤i Hakk›nda Kanun ve
buna ba¤l› olarak yürürlü¤e konulmufl bulunan Tüzük
ile, Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve
2005/9070 say›l› karar›yla onaylanan ve 15 Tem-
muz 2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi Gazete‘de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Büyük Ölçekli Ha-
rita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’nin
yetki verdi¤i .....” fleklinde alt› çizili sözcükler eklene-
rek düzenlenmelidir.

8. “Arazi Kullan›m Planlar›n›n Yap›lmas›” bafll›kl›
8.madde’nin üçüncü paragraf›nda geçen “Standart Ka-
dastral Haritalar” ifadesi “Standart Topografik Ka-
dastral Haritalar” fleklinde düzenlenmelidir.

9. Yönetmelikte 7. ve 8. maddelerde geçen, “ihtiyaç
duyulan ölçek”, “uygun ölçek” gibi ifadeler netlefltiril-
melidir. Farkl› zamanlarda farkl› ölçeklerde haz›rlana-
cak haritalar›n karfl›laflt›r›lmas›, birbirleri ile iliflki kuru-
labilmesi için standart bir ölçek tan›mlanmal›d›r.

10. 8.maddenin 3.f›kras› “Bu çal›flmada yürürlük-
teki harita üretim mevzuat›na uygun olarak
1/........ ölçe¤inde üretilmifl standart topografik ha-
ritalar, standart topografik kadastral haritalar, uydu
görüntüleri veya haz›r topografik ...........” fleklinde alt›
çizili sözcükler eklenerek yeniden düzenlenmelidir.

11. Tar›msal Amaçl› Arazi Kullan›m Plan ve Proje-
lerinin Haz›rlanmas› bafll›kl› Madde 9’un birinci parag-
raf›; “..... toprak korumaya yönelik projeler, ilgili
meslek disiplinlerinden mühendislerin kat›l›m›y-
la oluflturulacak bir çal›flma grubunca haz›rlan›r. Ha-
z›rlanan projeler, Toprak Koruma Kurulu’nun uygun
görmesi halinde uygulan›r” fleklinde alt› çizili sözcük-
ler eklenerek düzenlenmelidir.
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
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Say› : 3/B15-  1236            15/08/2005
Konu : Planlama ve ‹mar Kanun Tasar›s› Hk

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I
TEKN‹K ARAfiTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
ANKARA

‹lgi: Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n’n›n http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/deprem2004.php
adresinden al›nan Planlama ve ‹mar Kanun Tasar›s›.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n web sayfas›nda yay›mlanmakta olan “Planlama ve ‹mar Kanunu Tasar›s›” na
iliflkin Odam›z görüflleri yaz›m›z ekindedir.

Taslakta eskiden oldu¤u gibi 17 inci maddede her parselin düzenlemeye giren alan›ndan eflit olarak Düzenleme
Ortakl›k Pay› (DOP) düflülmesi öngörülmektedir.

Oysa bir yolun bir yan›ndaki imar adas›nda taban alan› katsay›s› 0,30, kat  alan›  katsay›s› 0,90 iken di¤er yandaki
imar adas›n›n taban alan› yüzde 0,30 kat alan› kat say›s› 1,50 olabilmektedir. Ya da bir ‹mar Adas›nda emsal  0,90
iken di¤erinde emsal 1,50 olabilmektedir. 

Da¤›t›mda 0,90 emsalli imar parseline hisselendirilen parselden de 1,50 emsalli imar parseline  hisselendirilen
parselden de eflit oranda DOP düflülmesi asl›nda eflitsizli¤in temelini oluflturmaktad›r. Çünkü emsal artt›kça kent
yükü artmakta; yol, yeflil alan, park, otopark, okul, hastahane vb. yerlerin genifllemesi zorunlulu¤u do¤maktad›r.
‹flte bu kent yükünün düzenlemeye giren parsellere emsal veya de¤er eflitli¤i ilkesine göre da¤›t›lmas› sonucunda
anayasan›n eflitlik ilkesinin gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Ayr›ca, bu güne de¤in alan esas›na göre DOP düflüldü¤ünden planlama ve uygulama aflamalar›nda idareler
üzerinde tafl›nmaz sahiplerinin bask›lar› yo¤unlaflmakta, bir çok planda yo¤unluk art›fl›na gidildi¤i için imar uygu-
lamalar› aflamas›nda idarelerin kamulaflt›rma yükü karfl›lanamaz hale gelmekte, planlar zaman›nda uygulanmad›¤›
için de kaçak yap›laflmaya neden olunmaktad›r. Zaman›nda uygulama olana¤› yarat›lan imar planlar›n›n
kamulaflt›rma yükü de toplum taraf›ndan ödenen vergilerle, hazine ve belediye arazileri ile karfl›land›¤› için kent
rantlar› yüksek yo¤unluklu/emsalli alanlardaki özel mülkiyet sahiplerine aktar›lmaktad›r.

Tasla¤›n 17 inci maddesinin önerildi¤i flekilde düzenlenmesi halinde bu eflitsizli¤in ve haks›zl›¤›n büyük oranda
önlenebilece¤i düflünülmektedir.    

‹stenildi¤i taktirde Odam›zca, bilim insanlar›m›z›n da kat›ld›¤› bir toplant›da daha genifl bilgiler sunulabilecektir. 

Bilgi ve gere¤ini dilerim.
Sayg›lar›mla.

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

EKLER :
Ek-1 “Planlama ve ‹mar Kanun Tasar›s›” üzerine Odam›z görüflü (7 sf)
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(‹ncelenen Taslak; http://www.bayindirlik.
gov.tr/turkce/dosya/plimarkanuntaslagi.doc ,
01.06.2005)

• “Planlama ve ‹mar Kanun Tasar›s› Tasla¤›” ad› de-
¤ifltirilerek “‹mar Kanunu Tasar›s› Tasla¤›” ad›n› almal›-
d›r.

Gerekçe:
May›s 2005’e kadar Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n

web sitesinde yay›mlanan “fiehircilik ve ‹mar (daha sonra
‹mar) Yasa Tasar›s› Tasla¤›” kat›l›mc› bir anlay›flla haz›rlan-
m›fl, TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n, akademisyenlerin,
kamu kurum ve kurulufllar›n›n katk› ve elefltirileri ile geliflti-
rilmifltir. 

‹çerisinde kentleflme, fiziki planlama, arsa üretimi, dü-
zenli yap›laflma, yap› ve çevre kalitesi, denetim ve afet gibi
bütün süreçleri kapsayan  “‹mar Kanunu” ad›n›n ayn› kal-
mas› daha uygun olup, kapsam içerisinde bulunan planlama
sürecinin kanunun ad›nda yans›t›lmas›  anlaml› görülmemek-
tedir.

Tan›mlar bafll›kl› 3. maddeye; afla¤›da alt› çizilerek be-
lirtilen “Halihaz›r Harita” tan›m› eklenmelidir.

Halihaz›r Harita: Yürürlükteki harita yap›m standart-
lar›na uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çal›flma-
lar›na göre üretilen, mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yap›-
y›, her çeflit donat›y› ve mevcut kullan›m flekillerini göste-
ren, ekleriyle bir bütün olan say›sal haritalard›r.

Gerekçe:
Her ne amaçla yap›l›rsa yap›ls›n mekan ile iliflkili tüm

mühendislik projeleri ve özellikle di¤er mühendislik harita-
lar› ve  planlar için temel altl›k olarak ilgili bölgenin/mekan›n
halihaz›r durumunu gösteren bir harita kullan›laca¤› aç›kt›r.
Bu türden haritalar, idarelerce do¤rudan yap›lmakta veya
ihale yoluyla yapt›r›larak kullan›ma sunulmakta oldu¤undan
bu kavram›n Kanun hükmü olarak tan›mlanmas›, ülke gene-
linde hem hukuksal aç›dan, hem  uygulama hem de bilgi sis-
temleri kurulmas› aç›s›ndan standart sa¤layacak böylece ka-
mu yarar›n› koruyacak ve kavram kar›fl›kl›klar›n› önleyecek-
tir.

• Tan›mlar bafll›kl› 3. maddede; afla¤›da belirtilen
“Resmi Kurum Alanlar›” tan›m› gelifltirilmelidir.

Resmi Kurum Alanlar›; “Kamu hizmetlerinin görül-
mesi, toplumun sosyal donat› ve teknik altyap› ihtiyaçlar›n›n
giderilmesi amac›yla ayr›lm›fl ve kamu kurum ve kurulufllar›-
na tahsis edilmifl alanlard›r.” fleklinde tan›mlanm›flt›r. 

Ancak Ülkemizdeki idari yap›lanma içerisinde önemli
yetki ve sorumluluklar› bulunan,  mülk edinme hakk› ve ka-
mulaflt›rma yetkisi olan TEDAfi, TE‹Afi, BOTAfi, ‹LLER
BANKASI,   gibi kamu kurum ve kurulufl tesislerinin ve

alanlar›n›n bu madde tan›m› içinde yer al›p almad›¤› net bi-
çimde görülmemektedir. Bu durumdaki kurum ve kurulufl
alanlar› için arazi ve arsa düzenlemesi s›ras›nda tafl›nmaz sa-
hiplerinden hisselendirme yap›l›p yap›lamayaca¤›; hisselen-
dirme yap›lacaksa sadece özel mülkiyetteki tafl›nmazlardan
m› yoksa di¤er kamu alanlar› gibi öncelikle hazineden tahsis
yap›larak m› ifllem yap›laca¤› anlafl›lamamaktad›r.

Bu durumun yasan›n 18.maddesiyle birlikte de¤erlendi-
rilerek aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda yarar görülmektedir.  

• Haritalara Dair Esaslar bafll›kl› 6. maddeye afla¤›da
alt› çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir. 

“Haritalar›n yap›lmas› ve onaylanmas›nda afla¤›daki ilke
ve esaslara uyulur.

a) Halihaz›r haritalar ‹darece, kamu kurum ve kurulufl-
lar›nca veya ilgililerce haz›rlanabilir, haz›rlat›labilir. Bu hari-
talar, bilimsel ve teknik kurallara, yürürlükteki harita yap›m
standartlar›na ve orijinal ölçme ve veri toplama çal›flmalar›-
na göre üretilir, Mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yap›y›, her
çeflit donat›y› ve mevcut kullan›m flekillerini gösterecek fle-
kilde haz›rlan›r ve ‹darece onaylanarak yürürlü¤e girer...”

Gerekçe:
Haritalar›n, konumsal verilerin de¤iflik yöntemlerle öl-

çülerek derlenmesi ve matematiksel modellerle sonuç
ürünlere dönüfltürülmesi gerekti¤i aç›kt›r. Bu anlamda; ilke
ve esaslar›n daha somut tan›mlanmas› yararl› görülmekte-
dir.

• Çevre Düzeni Plan› bafll›kl› 10. maddeye afla¤›da alt›
çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir. 

“Çevre Düzeni Plan›,............................................... plan›d›r. 
‹l s›n›rlar› baz›nda, Valilik koordinasyonunda, Büyükfle-

hir Belediyeleri, ‹lçe Belediyeleri, ‹lk Kademe Belediyeleri,
Belediyeler ve ‹l Özel idarelerince, ilgili kamu kurum ve ku-
rulufllar›n›n, meslek odalar›n›n, sivil toplum kurulufllar›n›n
ve halk›n etkin kat›l›m› sa¤lanarak haz›rlan›r ve ‹l Genel
Meclisince onaylanarak yürürlü¤e girer. ‹l s›n›rlar› Büyükfle-
hir belediye s›n›r› olarak kabul edilen Büyükflehirlerde de
Çevre Düzeni Plan› ; Büyükflehir Belediyesi koordinasyo-
nunda ayn› kat›l›m ilkesine uygun biçimde haz›rlan›r ve Bü-
yükflehir Belediye Meclisince onaylanan›r ve yürürlü¤e gi-
rer.

Gerekçe:
Ayn› maddenin ayn› paragraf›n›n birinci tümcesinde

planlama konusunda belirtilen kat›l›mc› anlay›fl›n Büyükflehir
Belediyeleri taraf›ndan da aynen uygulanmas›n›n aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas› için önerilen ifadelerin eklenmesi yararl› ola-
cakt›r. 

• Haritalar ve Planlar›n Denetimi bafll›kl› 15. madde-
ye afla¤›da alt› çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir.
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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Taraf›ndan Haz›rlanan
Planlama ve ‹mar Kanunu Tasar›s› Hakk›nda

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Görüflleri



“Bakanl›k, ................................... bir düzenleme isteyebilir. 
Büyükflehir Belediye s›n›rlar› içinde Büyükflehir Beledi-

yesi, di¤er Belediyelerde Valilik, gerekli gördü¤ünde veya
Bakanl›kça istenmesi halinde, Bakanl›kça belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak, haritalara, planlara, plan uygulamala-
r›na, yap›laflma ve ruhsat düzenlemelerine dair ifl ve ifllem-
lerin bu Kanun hükümlerine uygunlu¤unu sa¤lamak amac›y-
la denetler, gerekirse bilimsel, teknik ve hukuksal resmi gö-
rüflleri içeren gerekçeli rapor ile düzeltme ister.”

Gerekçe:
Bu hükmün içeri¤i ve kapsam› aç›k olmal› ve amac› afla-

bilecek sonuçlara ulaflmas› engellenmelidir. Geçmiflte kifli
mülkiyetlerine dönük karar üretmek amaçl› yönlendirmeler
olmufltur. Bu flekildeki keyfi yetki kullan›mlar›n›n olumsuz
sonuçlar› (Örne¤in ‹stanbul’daki Gökkafes. ) önerilen bu
ekleme ile önlenmelidir. 

• Arazi ve Arsa Düzenlemesi bafll›kl› 17. maddenin
afla¤›daki paragraflara alt› çizilerek belirtilen sözcüklerle ye-
niden düzenlenmelidir.

“ Madde 17 .... ‹darece arazi ve arsalar›n düzenlemeye
tabi tutulmas› s›ras›nda, bunlar›n yüz ölçümlerinden yeteri
kadar saha, düzenleme dolay›s›yla meydana gelen de¤er ar-
t›fllar› karfl›l›¤›nda Düzenleme Ortakl›k Pay› olarak düflülür.
Ancak, bu maddeye göre al›nacak genel düzenleme ortak-
l›k pay›, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar›n düzen-
lemeden önceki yüzölçümlerinin   toplam›n›n yüzde k›rk-
beflini aflamaz ve her parselden düflülecek düzenleme or-
takl›k pay› o parselin da¤›t›m›nda özgülenece¤i imar parsel-
leri emsal veya de¤er eflitli¤i esas›na göre hesaplan›r”

Gerekçe:
Taslakta eskiden oldu¤u gibi 17 inci maddede her par-

selin düzenlemeye giren alan›ndan eflit olarak düzenleme
ortakl›k pay› (DOP)  düflülmesi öngörülmektedir.

Oysa bir yolun bir yan›ndaki imar adas›nda taban alan›
katsay›s› 0,30, kat  alan›  katsay›s› 0,90 iken di¤er yandaki
imar adas›n›n taban alan› yüzde 0,30 kat alan› kat say›s› 1,50
olabilmektedir. Ya da emsal 0,90 iken emsal 1,50 olabilmek-
tedir. 

Da¤›t›mda 0,90 emsalli imar parseline özgülendirilen
parselden de 1,50 emsalli imar parseline özgülendirilen par-
selden de eflit oranda dop düflülmesi asl›nda eflitsizli¤in te-
melini oluflturmaktad›r. Çünkü emsal artt›kça kent yükü
artmakta; yol, yeflil alan, park, otopark, okul, hastahane vb.
yerlerin genifllemesi zorunlulu¤u do¤maktad›r. ‹flte bu kent
yükünün düzenlemeye giren parsellere emsal veya de¤er
eflitli¤i ilkesine göre da¤›t›lmas› sonucunda anayasan›n eflit-
lik ilkesinin gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Ayr›ca, bu güne de¤in alan esas›na göre dop düflüldü-
¤ünden planlama ve uygulama aflamalar›nda idareler üzerin-
de tafl›nmaz sahiplerinin bask›lar› yo¤unlaflmakta, bir çok
planda yo¤unluk art›fl›na gidildi¤i için imar uygulamalar› afla-
mas›nda idarelerin kamulaflt›rma yükü tafl›nmaz hale gel-
mekte planlar zaman›nda uygulanmad›¤› için kaçak yap›lafl-
maya neden olunmaktad›r. Zaman›nda uygulama olana¤› ya-
rat›lan imar planlar›n›n kamulaflt›rma yükü de toplum tara-

f›ndan ödenen vergilerle, hazine ve belediye arazileri ile kar-
fl›land›¤› için kent rantlar› yüksek yo¤unluklu/emsalli alanlar-
daki özel mülküyet sahiplerine aktar›lmaktad›r.

Tasla¤›n 17 inci maddesinin önerildi¤i flekilde düzenlen-
mesi halinde bu eflitsizli¤in ve haks›zl›¤›n büyük oranda ön-
lenebilece¤i düflünülmektedir.    

“Düzenleme ortakl›k pay› oran›na esas alanlar d›fl›ndaki
resmi kurum alanlar› öncelikle düzenleme s›n›r› içindeki Ha-
zine arazilerinden, tescilleri yine Hazine ad›na kalmak kay-
d›yla, karfl›lan›r. Düzenleme alan›nda Hazine arazisi olma-
mas› veya yetersiz kalmas› halinde düzenleme sahas› içinde-
ki tafl›nmazlar›n düzenlemeye giren alanlar› oran›nda hisse-
lendirilir. Ayr›ca, di¤er kamu kurum ve kurulufllar› için de
ayn› flekilde hisselendirme yap›l›r.” 

Gerekçe:
Düzenleme sahas›nda Hazine mülkiyetinden do¤rudan

karfl›lanmas› tart›flma yaratabilecek TEDAfi, TE‹Afi, BOTAfi,
‹LLER BANKASI gibi kamu kurum ve kurulufllar›n plandaki
yerleri için çözüm üretilmifl ve bu gibi yerlere rastlayan ta-
fl›nmaz sahiplerine de imar hakk› olan parsellerden tahsis
imkan› sa¤lanm›fl olacakt›r. “Di¤er kamu kurum ve kurulufl-
lar›”   yasada tan›mlanmayacak ise yasan›n madde gerekçe-
sinde bu kurulufllar›n yönetmelikte tan›mlanaca¤›n›n belirtil-
mesinde yarar görülmektedir.

Parselasyon Plan› bafll›kl› 18.maddenin birinci ve ikin-
ci f›kralar› alt› çizilerek belirtilen sözcüklerle yeniden dü-
zenlenmelidir. 

Parselasyon Plan› 
Madde 18- Mevzuata, uygulama imar plan› ve plan not-

lar›na uygun yap›laflmaya temel oluflturmak ve kamu hizmet
ve tesis alanlar› da dahil tüm kullan›mlar›n, kesin parselas-
yon durumunu gösteren ve tapuya tescil ifllemlerinde esas
al›nan umumi hizmet alanlar›n›n kamu eline geçmesini de
sa¤lamak amac›yla haz›rlanan, arazi ve arsa düzenleme iflle-
mini ve k›y› kenar çizgisini de gösteren, da¤›t›m cetveli ve
bu cetvele iliflkin aç›klama raporu ile bir bütün olarak yürür-
lükteki harita yap›m› standartlar› ile tapu ve kadastro stan-
dartlar›na uygun olarak, Bakanl›kca düzenlenen harita müel-
liflik yeterlik belgesine sahip Harita ve Kadastro Mühendis-
lerince haz›rlanan pland›r. 

Gerekçe: Parselasyon planlar› ve eki da¤›t›m cetvelleri
tapuya tescile esas ve kadastral  planlar oldu¤undan hem ha-
rita yap›m standartlar›nda hem de tapu ve kadastro stan-
dartlar›nda haz›rlanmas› zorunlu planlard›r. Yasa tasla¤›nda
harita ve imar plan› müellifleri aç›kça tan›mland›¤› halde par-
selasyon plan› müellifli¤i aç›kça tan›mlanmam›flt›r.Öneri ile
her müelliflik yasada aç›kça tan›mland›¤› için gelecekte ba-
kanl›¤›n düzenleyece¤i müelliflik belgeleri yönetmeli¤inde
yasadaki aç›k hükümler yer alaca¤›ndan TBMM’sinin iradesi
do¤rultusunda uygulama yap›lacakt›r. 

“........Parselasyon plan›, ‹dare encümenince, ilan ve ask›
karar›na ba¤lanarak, ‹darece tespit edilen ilan yerlerinde ka-
rar tarihinden itibaren yedi gün içinde bir ay süre ilan edi-
lir. Bir ayl›k ilan süresi içinde parselasyon planlar›na itiraz
edilebilir. ‹tirazlar, ilan süresini müteakip yedi gün içinde,
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‹darenin en üst amirince ilgili encümene gönderilir ve encü-
men taraf›ndan on befl gün içinde incelenerek kesin karara
ba¤lan›r. E¤er, yeni karar, herhangi bir baflka tafl›nmaz›n as-
k›da ilan edilmifl mülkiyet durumunda ve/veya konumunda
de¤iflikli¤e yol aç›yorsa ilgili maliklere yaz›l› tebligat yap›larak
onbefl gün yaz›l› itiraz süresi tan›n›r ve incelemelerin ard›n-
dan bu do¤rultuda parselasyon plan› onaylan›r. E¤er itiraz
yok ise, yeni bir karar al›nmas›na gerek duyulmaks›z›n, ilan
ve ask› karar›, ilan süresi sonu itibariyle onay yerine geçer.”

Gerekçe:
Parselasyon planlar›n›n karar tarihinde as›lmalar› huku-

ki tart›flmalara neden olabilecektir. Karardan sonra belli sü-
rede as›lmamas›n›n da sak›ncalar› görülmüfltür. Bu nedenle
yedi gün içinde as›lmas› önerilmektedir. 

‹tirazlara dayal› yap›lan de¤iflikliklerin bir baflka tafl›nmaz
veya tafl›nmazlar› etkilemesi durumunda etkilenen tafl›nmaz
sahiplerinin bilgilendirilmesi zorunlu olmal›d›r. Çünkü bu ta-
fl›nmaz sahipleri daha önce yap›lan ilanda kendi parsellerinin
yerlerini ve mülkiyet haklar›n› kabul ederek ve ayn› flekilde
tescil edilece¤ini düflünerek itiraz etmemifltir. ‹lan süresi
bitti¤i ve kendi parseline do¤rudan itiraz olmad›¤› sürece de
de¤ifliklikten bilgisi olmayacakt›r. Önrilen düzenleme, bilgi
edinme hakk›n› sa¤layacak, ayr›ca maddenin özüne, arazi ve
arsa düzenlemesi kavram›n›n akademik, hukuksal ve uygula-
maya dönük ilkelerine daha uygun bir anlam yaratacakt›r.

• fiüyuland›rma ve flüyuunun izalesi bafll›kl› 20.mad-
deye afla¤›da alt› çizilerek belirtilen f›kra eklenmelidir.   

fiüyuland›rma ve fiüyuun ‹zalesi
Madde 20- ‹dare, imar uygulamas› veya kamulaflt›rma-

dan artan alanlardan inflaata elveriflli olmayanlar›, bitifli¤in-
deki gayrimenkul sahibine bedel takdiri yoluyla satmak,
komflu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle sat›n almak-
tan kaç›n›rsa, flüyuland›r›p satmak yoluyla imar plan›na uy-
gunlu¤unu sa¤lar. ‹dare, inflaat yapmaya elveriflli olmayan
gayri menkullerini, yeniden düzenleme yoluyla bir araya ge-
tirerek yap›laflmaya uygun arsalar oluflturabilir. Bunlardan
müstakil inflaata elveriflli olanlar›, kamu yarar› için, belediye
veya valilikçe yeri al›nan flah›slar›n muvafakatleri halinde is-
tihkaklar›na karfl›l›k olarak bedel takdiri ve icab›nda denklik
temini suretiyle de¤ifltirmeye ‹dare yetkilidir.

‹dare, hisseli olan ve müstakil inflaat yapmaya elveriflli
bulunan imar parsellerinde, kendi hisselerini parselin di¤er
pay sahiplerine bedel takdiri yoluyla satmaya, ilgililer sat›n
almaktan kaç›n›rsa, flüyuun izalesi yoluyla satt›rmaya yetkili-
dir. 

Bu kanun hükümlerine göre flüyuland›r›lan gayri men-
kullerin sahipleri, ilgili idarenin bildirim tarihinden bafllaya-
rak alt› ay içinde aralar›nda anlaflamad›klar› yada flüyuun iza-
lesi için mahkemeye baflvurmad›klar› takdirde, ilgili idare
hissedarm›fl gibi flüyuun izalesi davas› açabilir.

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, flüyu sadece
zemine ait olup, flüyuun giderilmesinde bina bedeli ve tafl›n-
maz›n ayr›lmaz parçalar› ayr›ca dikkate al›n›r.

Arazi ve arsa düzenleme ifllemi öncesi tapu kayd›nda

hisseli olmayan tafl›nmazlar›n imara tahsis edien k›sm›n›n ta-
mam› veya bir k›sm› düzenleme sonucu zorunlu olarak his-
selendirilmifl ise bu hisseler ve üzerindeki bu hissedara ait
yap›lar flüyunun izalesi davas› sonucu sat›ld›¤›nda KDV.........
vergilerden muaft›r.

Taraflar›n muvafakati yada mahkeme karar› ile flüyuun
izalesi ve arazi taksimi de yukar›daki hükümlere tabidir. 

Gerekçe  : Arazi ve arsa düzenlemesi öncesi tapu kay-
d›nda müstakil olarak kay›tl› tafl›nmaz, düzenleme sonras›
zorunluluk hallerinde idare taraf›ndan hisselendirilebilmek-
tedir. Bu gibi imar parsellerinde 20.madde ile getirilen flüyu-
un izalesi davas› sonucu hisse sat›fl ederinden KDV vb. gibi
vergi al›nmas› bu parselin veya hissenin sat›fl sonras› de¤er
yitimine neden olmaktad›r. Çünkü müstakil imar parselleri-
nin sat›fl›ndan KDV ve di¤er say›lan vergiler al›nmamaktad›r.
Böylece eflde¤er olarak özgülendirilmifl hisse flüyuun izalesi
sonucu de¤er yitimine u¤rad›¤›ndan eflde¤erlilik ilkesi zede-
lenmektedir. Öneride belirtilen vergi ba¤›fl›kl›¤› f›kras› ile
eflde¤erlik ilkesinin korunmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.    

• Kamulaflt›rma bafll›kl› 21. maddeye alt› çizilerek be-
lirtilen sözcükler eklenmelidir. 

Madde 21- ‹dare, imar planlar› uyar›nca kamu kurum
ve umumi hizmet alanlar›nda kalan veya yol, meydan genifl-
letilmesi veya aç›lmas› veya yap›ld›¤› tarihteki mevzuat hü-
kümlerine uygun mevcut yap›lar›n yürürlükteki plana göre
fazla olan belirli bir k›sm›n›n kald›r›lmas› amac›yla veya kent-
sel ve k›rsal dönüflüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri
de¤erlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kiflilere ait gayri-
menkullerin tamam›n› yada bir bölümünü kamulaflt›rabilir.
Ancak; bu kamulaflt›rma ifllemleri, kamu yarar› ile müstakil
ba¤›ms›z bölüm konut hakk› büyüklü¤üne yeterli hisseler
için bu yasadaki “Dönüflüm Bölgeleri”ndeki hükümler çer-
çevesinde ba¤›ms›z bölüm verilip verilemeyece¤i esaslar›na
uygun  de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra gerekçeli resmi ka-
rarlara dayanmak zorundad›r.

Gerekçe :
Yasa tasla¤›nda öngörülen dönüflümün kentin eskiyen

k›s›mlar› yan›nda k›rsal bölgelerde de yap›labilece¤i anlafl›l-
maktad›r. Bu flekilde düzenlenecek kamulaflt›rma yetkisi ile
idarelerin istedikleri yerleri kamulaflt›rabilecekleri ve iste-
diklerine de satabilecekleri durumu oluflmaktad›r. Halbuki
kentin eskiyen bir yerinde yap›lacak dönüflüm ile çok küçük
hissenin varl›¤› halinde de yap›lacak dönüflümlerde kamulafl-
t›rma bir anlamda çözüm gibi görülebilir. Ancak müstakil
konut hakk› büyüklü¤üne yeten hisselerin kamulaflt›r›lmas›
mülksüzlefltirme anlam› tafl›d›¤› gibi çok önemli sak›ncal› du-
rumlar› veya kay›rmay› da gündeme getirebilecektir. Ayr›ca
idarelerin birçok kamu hizmeti varken konut haklar›na her-
hangi bir kamu hizmeti gereklili¤i toplum yarar› önceli¤i ol-
madan müdahaleci olmalar› günümüzdeki toplumun hizmet
paylafl›m› öngörülerine de uygun düflmemektedir. Bu
nedenle 31 inci madde de oldu¤u gibi ba¤›ms›z bölüme
yeterli hisseler için öncelik ba¤›ms›z bölüm verilmesine ilifl-
kin olmal›d›r.
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SAYI : 3/B15-1289                                                             24/08/2005
KONU : Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Hk.

‹LG‹ : Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli_i (Res. Gzt: 15.07.2005 / 25876).
Anayasan›n 135. maddesinde tan›mlanan ve 6235 say›l› yasa ile kurulan TMMOB’ye ba¤l› kamu kurumu
niteli¤indeki bir meslek kuruluflu olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z; mesle¤imizle ilgili mühendislik
hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun
biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini, Anayasa’n›n ve yasalar›n
kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.
Bakanl›klararas› Harita ifllerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu taraf›ndan yo¤un çal›flmalar sonucunda
haz›rlanan; ilgide kay›tl› 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 girmifl olup “Amaç”, “Kapsam”, “Yetki ve Sorumluluk” ve “Yükümlülük” bafll›kl› mad-
deleri ekte verilmektedir.
Odam›za ulaflan bilgilerden baz› Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile belediyeler taraf›ndan ilgi yönetmeli¤in uygulamaya
al›nmas›nda gecikme ve aksakl›klar yafland›¤› anlafl›lmaktad›r. Harita üretimi konusunda ülkemiz kaynaklar›n›n
etkin kullan›m› bak›m›ndan ilgi yönetmeli¤in amaç bölümündeki hedeflerin sa¤lanabilmesi Odam›z taraf›ndan da
demokratik mesleki kitle örgütü olma bilinciyle özenle izlenmektedir.
Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ba¤l› Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n, kurulufl yasalar›yla kendiler-
ine verilen görev ve yetki alanlar›ndaki çal›flmalar›n› yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde
yürütme zorunluluklar› vard›r. Bakanlar Kurulu karar› ve Cumhurbaflkanl›¤› onay› ile yürürlü¤e girmifl olan ilgi
Yönetmelik hükümlerinin Kurumunuz taraf›ndan da gerek do¤rudan üretimlerinizde gerekse ihaleli ifllemlerde
aynen uygulanmas› zorunludur.
‹lgi yönetmelik uyar›nca; uygulamada Kurumunuzca gerekli düzenlemelerin yap›lmas›, bütün personelinizin ve ilgili
birimlerinizin bu yönetmelik hükümlerine göre hareket etmeleri konusunda uyar›lmalar› gerekmektedir. 
Uygulamada yaflanabilecek çeflitli sorunlara yönelik olarak Odam›z›n her türlü bilgi, belge vb. çal›flmalar› için katk›
ve kat›l›ma haz›r oldu¤unu belirtir,
Bilgi ve gere¤ini dileriz.
Sayg›lar›m›zla. 

Atila KARAÇELEB‹ 
Yönetim Kurulu a.
II. Baflkan

EKLER:
Ek-1  ‹lgi yönetmeli¤in “Amaç”, “Kapsam”, “Yetki Sorumluluk”, “Yükümlülük” maddeleri.
DA⁄ITIM:
Gere¤i: - Kamu Kurum ve Kurulufllar› Bilgi: - fiube Baflkanl›klar›

- Valiliklere
- ‹l Genel Meclisi Baflkanl›klar›na 
- Büyükflehir Belediye Baflkanl›klar›na 
- Belediye Baflkanl›klarna / ilçeler
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Say›     : 3/B15- 2881                                                                                                                23/09/2005
Konu    : ‹mar Mevzuat›.

TAPU VE KADASTRO 18.BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜNE 
DEN‹ZL‹ 

‹lgi: a) TKGM 18. Bölge Mdl. 01.08.2005 tarih ve B091TKG1180002-292 (157)/227 say›l› yaz›s›.

TKGM 18. Bölge Mdl. Taraf›ndan Uflak Kadastro Müdürlü¤üne yaz›lan ilgi yaz› mesleki bir dosya ile ba¤lant›l› olarak
Odam›za ulaflm›flt›r.

‹lgi yaz›da; 

“Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ye ait tafl›nmazlara iliflkin parselasyon ifllemlerini haz›rlamaya ve imzalamaya söz
konusu Mühendisin OSB de ‹fl Kanunu hükümlerine göre sözleflmeli personel statüsünde çal›flt›r›ld›¤›n› belge-
lendirmesi halinde ve kontrol aflamas›nda haz›r bulunmas› durumunda talebin karfl›lanmas›nda sak›nca görülme-
mifltir.” hükümlerine yer verilmifltir.

Odam›zca yap›lan incelemeler sonucunda Yasa ve Yönetmeliklere dayan›larak ortaya ç›kan görüflümüz afla¤›dad›r.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve
Müellif Kurulufllar›n›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik’in (11.10.1993/21725 Say›l› R.G.) kapsam bafll›kl› 2 inci
maddesi “Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli  daireler il özel idareleri, belediyeler ve di¤er kamu kurum ve
kurulufllar›nca yapt›r›lacak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve say›sal harita yap›m›, kadastro haritalar›,
kentsel ve k›rsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüt ve iflletme haritalar›, yer kontrol noktalar›n›n tesisi, tescile konu
olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yer alt›
ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama ifllerini yükümlenecek müellif ve müellif  kurulufllar›nda aranacak
ehliyet ve yeterlilik ile ilgili ifllemleri kapsar.” ve 4 üncü maddesi “Bu Yönetmelik kapsam›na giren ifller, kanun ile
yetkilendirilen kamu kurum ve kurulufllar› d›fl›nda kalan, ehliyet durumlar› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca bu
Yönetmeli¤e uygun olarak tespit edilenlere ihale suretiyle yapt›r›l›r.” hükümlerini tafl›maktad›r. 

Söz konusu yönetmeli¤in 5.maddesinde “Bu yönetmeli¤in kapsam›na giren iflleri yapacaklar hangi ihale yön-
temine tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak zorundad›r.” denilmektedir. 

‹lgili yönetmeli¤in “ Yeterlik Belgesi Verilmesi” ile ilgili 9.maddesinde ise; “...Bu yönetmelik uyar›nca al›nm›fl
Müteahhitlik Karnesi asl› ya da onaylanm›fl örne¤i, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›’na kay›tl›
olduklar›na dair al›nd›¤› ay içinde geçerli olan Oda’dan ald›¤› belge ”ler istenilmektedir. 
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4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (15/4/2000 Say›: 24025 say›l› R:G) 5 inci maddesinde “OSB, kamu
yarar› gerekçesiyle ad›na kamulaflt›rma yap›labilen veya yapt›r›labilen bir özel hukuk tüzel kiflili¤idir.” fleklinde
tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤inin 4 üncü maddesinde “Plan ve Proje
Müellifi : OSB imar planlar› yap›m›nda, 3194 say›l› ‹mar Kanunu ile ilgili, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n ‹mar
Planlar›n›n Yap›m›n› Yüklenecek Müellif ve Müellif Kurulufllar›n Yeterlilik Yönetmeli¤i’nde ve parselasyon planlar›
yap›m›nda, “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yüklenecek Müellif ve Müellif Kurulufllar›n Ehliyet Durumlar›na
Ait Yönetmelik” te aranan flartlar› haiz kifliler ve kurulufllar ile yap›lar›n mimari, statik ve her türlü plan, proje,
resim ve hesaplar›n›n haz›rlanmas›n› uzmanl›k konular›na ve ilgili kanunlara göre yapan mühendis ve mimarlar›,”
fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Ülkemizin idari yap›lanmas›nda kamu hizmetleri çeflitli bakanl›k, kurum ve kurulufl aras›nda da¤›t›lm›fl ve her kuru-
mun yapaca¤› hizmetlere kurulufl kanunlar›nda yer verilmifltir. Bu nedenle harita mühendislik faaliyeti yapmakla
yetkilendirilen kurum ve kurulufllar için Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif
Kurulufllar›n›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik’in 4 üncü maddesindeki hüküm yürürlü¤e konmufltur.  Kurulufl
kanununda harita mühendislik hizmeti yapmakla yetkili olmayan kurum ve kurulufllar›n kendi bünyelerinde hangi
statüde olursa olsun harita mühendisi çal›flt›rarak harita müelliflik hakk›n› kullanmalar› mümkün de¤ildir.

Di¤er taraftan 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 33.maddesine göre “Kadrosuz memur çal›flt›r›lamaz.”.
Teknik anlamda kadro “kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sa¤lamak üzere oluflturu-
lan ve bu hizmetleri yerine getirecek kiflileri say›, nitelik, derece, ödev, yetki ve sorumluluklar itibariyle gösteren
çizelge” olarak ve ayn› Kanunun 4.maddesi B f›kras›nda da Sözleflmeli Personel; “Kalk›nma plan›, y›ll›k program ve
ifl    programlar›nda yer alan önemli projelerin haz›rlanmas› gerçeklefltirilmesi, iflletilmesi ve ifllerli¤i  için flart olan
zaruri ve istisnai hallere münhas›r olmak üzere, özel bir meslek bilgisine ve ihtisas›na ihtiyaç gösteren geçici ifllerde
kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Baflkanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤›n›n görüflleri al›narak Bakanlar Kurulunca
geçici olarak sözleflme ile al›flt›r›lmas›na karar verilen ve iflçi say›lmayan kamu hizmeti görevlileridir (36.maddenin
II. Teknik Hizmetler s›n›f›nda belirtilen görevlerde yukar›daki f›kra uyar›nca çal›flt›r›lanlar için iflin geçici flart› aran-
maz.)” fleklinde tan›mlanmaktad›r.

Sözleflmeli personel istihdam› özel meslek bilgisi ve uzmanl›¤a gerek duyulmas› ve ihtiyac›n memur istihdam› ile
karfl›lanamamas› gibi kat› koflullara ba¤lanm›fl ve sözleflmeli personel kamu hizmetine sözleflme iliflkisiyle ba¤lan-
maktad›r. Ancak sözleflme iliflkisini belirleyen temel ilke olan irade serbestisi baflka bir ifade ile sözleflme içeri¤inin
taraflar›n  iradesiyle belirlenmesi ilkesi sözleflmeli personel uygulamalar› için geçerli de¤ildir. Yap›lan sözleflmeler
de ifl hukukundaki “ifl akitleri”nden farkl› olarak idari hizmet sözleflmeleridir. Sonuç olarak sözleflme personeli;
idarece tek tarafl› olarak flartlar› belirlenen bir sözleflme iliflkisiyle, özel meslek bilgisi ve uzmanl›¤›ndan yararlan-
mak amac›yla, geçici bir süre için istihdam edilen memur ve iflçi say›lmayan kamu görevlileri diye tan›mlamak
mümkündür. Ancak teknik hizmetler s›n›f›nda belirtilen görevlerde ayn› amaçla çal›flt›r›lacaklar için iflin geçi-
ci olmas› flart›n›n aranmayaca¤› 657 say›l› Kanunun 4/B maddesinde ifade edilmektedir. 

Yukar›da aç›kland›¤› üzere kurulufl kanunlar›nda harita mühendislik faaliyeti yapmakla yetkilendirilen ve ayn›
zamanda da yine kurulufl kanunlar›nda sözleflmeli personel çal›flt›rmakla yetkilendirilen kurumlar›n harita mühen-
disi çal›flt›rarak harita mühendislik hizmeti yapmas› mümkün olup, çal›flt›r›lan mühendisin hangi sosyal güvenlik
kurumuna ba¤l› çal›flt›r›ld›¤› önemli de¤ildir. As›l olan kurumun harita mühendislik faaliyeti yapmakla yetkili olmas›
ve sözleflmeli personel istihdam› yapabilme durumudur.

4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’ndaki “OSB, kamu yarar› gerekçesiyle ad›na kamulaflt›rma yap›labilen
veya yapt›r›labilen bir özel hukuk tüzel kiflili¤idir.” fleklinde   tan›mland›¤›ndan kamu kurum ve kuruluflu olmad›¤›
gibi harita mühendislik faaliyeti yapmak yetkisi de bulunmamaktad›r. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama  Yönetmeli¤inin 4 üncü maddesinde harita mühendislik faaliyetleri için Harita Mühendislik Hizmetlerini
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Yüklenecek Müellif ve  Müellif Kurulufllar›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik’e at›fta bulunulmufltur. Bu yönet-
meli¤e göre serbest harita mühendislik faaliyeti için Odaya gerçek kifli veya tüzel kifli olarak büro tescili yapt›ran-
lar›n ise müellif olarak harita mühendislik faaliyeti yapmas› mümkündür. Yoksa herhangi bir kamu kurumunda
çal›flan mühendis gibi üyelik hakk›n› koruyan harita mühendislerinin büro tescilleri ve vergi kay›tlar› olmadan
OSB’de ücretli çal›flmalar› halinde kendi adlar›na veya OSB ad›na müelliflik yetkisini kullanmalar› mümkün de¤ildir.
Çünkü üyelik hakk› d›fl›nda büro tescili olmayan harita mühendisleri taraf›ndan kullan›lan yetki ilgili kurum ve kuru-
lufllar›n kanunlar› ile verilmifl yetkidir. 

OSB’ler bünyesinde çal›flt›r›lan harita mühendisleri bu özel hukuk tüzel kiflili¤i ad›na harita mühendislik hizmetler-
ine iliflkin ihale döküman› (Tip ‹dare fiartname, Sözleflme, Teknik fiartname vb.) istihkak haz›rlama, hizmetlerin
sözleflme koflullar›na uygun yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol etme ve özellikle mülkiyet haklar›, imar plan› uygula-
malar› konular›nda sorun yaflanmamas› bak›m›ndan OSB’lerde ve Genel Müdürlükte say›ca ve deneyim
bak›m›ndan yeter say›da Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisleri’nin “Kontrol Mühendisi”
s›fat› ile görev yapmas› gerekli ve yararl› görülmektedir.

Ancak Organize Sanayi Bölgeleri kurulufllar› özel hukuk tüzel kiflisi olmalar› ve yasalar›nda Harita Mühendislik
faaliyeti yapma yetkileri bulunmad›¤›ndan, OSB’ler bünyesinde çal›flt›r›lan Harita ve Kadastro Mühendislerinin
müelliflik yetkisi yoktur. Bu nedenle Odaya sadece üyelik ba¤› bulunan Harita ve Kadastro Mühendislerinin OSB
ad›na kay›tl› tafl›nmazlar için yetki kullanmas› mümkün de¤ildir.  

Odam›z yukar›daki yasal hükümler ve görüfller çerçevesinde uygulamalar› izleyecek ve uygunsuz ifllem yürüten
veya onay veren kifli veya kifliler hakk›nda gerekli yasal ifllemleri bafllatacakt›r.

Bilgi edinilmesini ve gere¤ini dilerim. 

Sayg›lar›mla.

Hüseyin ÜLKÜ 
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

DA⁄ITIM :
Gere¤i : - TKGM 18. Bölge Müdürlü¤ü

Bilgi : - TKGM Uflak Kadastro Müdürlü¤ü
- TKGM Genel Müdürlü¤ü
- HKMO fiube Baflkanl›klar› / MBT’ler
- Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlü¤ü
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SAYI : 3/B15-2926.                                                             03/10/2005
KONU : Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Hk.

‹LG‹ : a) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i (R.G. 15.07.2005 / 25876)
b) 24.08.2005 tarih ve 3/B15-1289 say›l› yaz›m›z

Anayasan›n 135. maddesinde tan›mlanan ve 6235 say›l› yasa ile kurulan TMMOB’ye ba¤l› kamu kurumu niteli¤in-
deki bir meslek kuruluflu olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z; mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetleri-
nin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretil-
mesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini, Anayasa’n›n ve yasalar›n kendisine yük-
ledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.

Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BH‹KPK) taraf›ndan yo¤un çal›flmalar sonu-
cunda haz›rlanan ve üretim sürecinde Odam›z›n eflgüdüm ve sektörel kat›l›m anlam›nda her aflamada etkin rol
ald›¤› ilgi (a) da kay›tl› 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 ya-
y›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Kamu kurum ve kurulufllar›, büyükflehir ve il/ilçe belediyeleri, valilikler ve il ge-
nel meclisi baflkanl›klar›na gönderilen ilgi (b) yaz›m›z ile, bu Yönetmeli¤in uygulamalarda dikkate al›nmas› ge-
rekti¤i bir kez daha hat›rlat›lm›flt›r.

Söz konusu Yönetmelik ile özellikle; Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (co¤rafî) bilgilerin ve ha-
ritalar›n üretiminde ülke genelinde standart birli¤inin sa¤lanmas›, üretimin tek elden izlenmesi ve sektörde hiz-
met tekrar› ile kaynak israf›n›n önlenmesi amaçlanm›fl olup, Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki
konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS A¤› koordinat sistemine dayal› üç boyutlu kartezyen koordinatlar
(X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekli¤i) ile Türkiye Ulusal
Düfley Kontrol A¤›-1999’a dayal› Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogra-
metrik teknikler kullan›larak say›sal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesi, co¤rafî bilgi sistemlerine altl›k
oluflturacak biçimde ulusal veri de¤iflim format›nda derlenmesi, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle gör-
sellefltirilmesi sa¤lanacakt›r. 

Yönetmeli¤in 4. Maddesinde, büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalar›n kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek
veya tüzel kiflilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlar›nda yetki ve sorumlulu¤un, proje kapsam›nda olsa bile,
yasal yetkiye haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi taraf›ndan üstlenilmesi, Hari-
talar›n özel sektöre ürettirilmesi durumunda ise 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci f›kras›-
n›n (j) bendinde belirtilen Yönetmelik’in esas al›nmas›, 5. Maddesinde de, büyük ölçekli co¤rafî bilgileri ve orijinal
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(temel) haritalar› üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde co¤rafî bilgileri üreten ve kullanan kuru-
lufllar›n, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olduklar› öngörülmektedir.

Bilindi¤i üzere söz konusu Yönetmeli¤in haz›rl›k çal›flmalar›, BH‹KPK taraf›ndan Odam›z evsahipli¤inde yürütülmüfl
olup, BH‹KPK üyesi bir çok kurum ve kurulufl yan›nda özel sektörden de bir çok gerçek ve tüzel kiflilik temsilcisi
kat›lm›flt›r. Bu nedenle; Yönetmeli¤in haz›rlanmas› çal›flmalar›nda, etkin katk› ve kat›l›m sa¤land›¤› için Kurumunu-
za ve toplant›larda yer alan Kurumunuz temsilcilerine verdikleri emek ve katk›lar için bir kere daha teflekkür ederiz.

Sektörel kurum ve kurulufllar›n bu yönetmeli¤in uygulamas› konusunda kendilerine özgü haz›rl›klar yapmalar› son
derece yararl› görülmektedir. Uygulamada getirilen bir çok yenilik ve standartlar›n, daha kolay anlafl›l›p uygulan-
mas›n› sa¤lamak amac›yla, Yönetmelik, Odam›zca aç›klamalar› da içeren bir yay›na dönüfltürülecektir. Ayr›ca Je-
odezik Çal›flmalar, Detay Ölçmeleri, Fotogrametrik çal›flmalar, Dönüflümler, Çizim ‹flleri ve Pafta Bölümlemeleri, Ar-
flivleme vb. Konularda Meslek ‹çi E¤itim çal›flmalar›na bafllanacakt›r. Odam›z bu çal›flmalar›n›, kamu kurum kuru-
lufllar› ve özel sektörden kat›l›mc›lar ile ortaklaflt›rarak gerçeklefltirmek ve uygulamalar için sektöre yön göstermek
hedefindedir.

Bu amaçla, Prof. Dr. Rasim DEN‹Z ve Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K’in koordinatörlü¤ünde bafllat›lan çal›flmalar›-
m›z, 15 Ekim 2005 tarihinde Saat: 10.00’da Sümer-1 Sok No:12/2 K›z›lay/ANKARA’da  bulunan HKMO Lokalin-
de yap›lacak toplant› ile bafllayacak olup, çal›flmalara ›fl›k tutmak üzere, önceki çal›flmalara katk› koyan Kurumu-
nuz personelinin veya ayn› personelin görevlendirilmesinin mümkün olmamas› halinde yeni bir personelinizin bu
toplant›dan bafllamak üzere daha sonraki çal›flmalarda da Kurumunuz temsilcisi olarak aram›zda bulunmas›ndan
k›vanç duyaca¤›m›z› belirtmek isteriz.  

Bilgilerinizi ve gere¤ini dileriz.

Sayg›lar›m›zla. 

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

DA⁄ITIM :
Gere¤i : - BH‹KPK Yönetmelik çal›flmalar›nda kat›l›m sa¤lam›fl Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile

Özel Sektör Kurulufllar›
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SAYI   : 3/B15- 3004           14/10/2005
KONU: Ankara ‹li Üst Ölçek Planlama Çal›flmalar›.

ANKARA BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
‹MAR DA‹RE BAfiKANLI⁄INA

‹LG‹ : 27.07.2005 tarih ve 298 say›l› yaz›n›z.

‹lgi yaz› ile “5216 Say›l› Büyükflehir Belediyeleri Kanunu uyar›nca Ankara kentinin 20 y›l perspektifli planlanmas›nda
kullan›lacak mevcut duruma ait, taraf›m›zca sunulabilecek verilerin, analiz, tespit ve raporlar›n” iletilmesi isten-
mektedir.
Öncelikle Belediye Baflkanl›¤›n›z taraf›ndan bu yönde bir çal›flma konusunda ilgili kurumlardan  yaz›l› görüfl isten-
mifl olmas› kentsel geliflimin kat›l›mc› bir anlay›flla ele al›nmas› Odam›z›n da de¤iflik dönemlerde karfl› ç›kt›¤› önce-
ki yönetim yaklafl›mlar›n›za göre daha ümit verici ve olumlu karfl›lanm›fl olup, Üyelerimiz ad›na teflekkürlerimizi
sunar›z.
Kent bütünü ölçe¤inde bir üst ölçek plan ve metropoliten alan bütününde yap›lacak bir planlama çal›flmas› olumlu
görülmektedir. ‹stenen veriler yaz›m›z ekinde olup, afla¤›daki görüfllerimizin taraf›n›zdan de¤erlendirilmesi yararl›
olacakt›r. 

• Planlama çal›flmalar›nda görüfllerin toplanmas› önemli olmakla birlikte planlar›n haz›rl›k süreçlerinde yer
al›narak daha etkin iliflkiler kurulmas› ve bilgi ile veri ak›fl›n›n bu flekilde sa¤lanmas›n›n daha yararl› ola-
bilece¤i düflünülmektedir.

• Türkiye’deki kentlerin pek ço¤unda konut için ihtiyaç fazlas› planlanm›fl alan oldu¤u kan›s› bulunmaktad›r.
Nitekim çeflitli raporlara yans›d›¤› üzere Ankara çevresinde nüfusu 15-50 bin aras›nda olan yerleflim
merkezlerinin projeksiyon nüfusunun 500 bin öngörülerine göre yap›ld›¤› bilinmektedir. Belediyelerin
daha fazla imarl› arsa üretmeleri sürecinde mevcut imar mevzuat› ve uygulamalar belediyelere büyük
kamulaflt›rma ve teknik altyap› yükü getirirken, arazi ve arsa sahiplerine de çok yüksek düzeyde rant
aktar›m›na neden olmaktad›r. Bu nedenle mevcut yap› stokunun ve imarl› alanlar›n ne kadar nüfusa yete-
bilece¤inin iyi analiz edilip belirlenmesi zorunludur. Bunun için de sa¤l›kl› bina say›m› sonuçlar› elde
edilmeli veya tespit ve analiz yap›lmal›d›r.

• Ankara, son y›llarda h›zl› bir nüfus art›fl› ve göç alan metropol bir kent olup, farkl› nedenlerden ötürü
gecekondu bask›s› ve sa¤l›ks›z yap›laflma ile karfl› karfl›ya görünmektedir. Bu nedenle ça¤dafl kent norm-
lar›nda ve her kesimin ihtiyac›na dönük, yaflanabilir, gelece¤e b›rak›labilir ve kentliye do¤al ve kültürel bir
yaflam alan› sunulmas› yaklafl›mlar›nda planlama yap›lmal›d›r. Bu ba¤lamda Çal Da¤›, Protokol Yolu,
H›d›rl›k Tepe,  ‹mrahor Vadisi, Hatip Çay›, Ulus ve yak›n civar›, Atatürk Orman Çiftli¤i gibi Ankara Kentinin
tarihi, kültürel dokusu ile yüksek tepelerini oluflturan bölgelerin gecekondudan ve gecekondu bask›s›ndan
kurtar›lmas›, mevcut faaliyet biçimiyle insan sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi tehdit oluflturan bölgelerin rekreasyon
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amaçl› planlanmak üzere özel proje alanlar› olarak belirlenmesi ve h›zla hayata geçirilmesi öncelik
tafl›mal›d›r. Bu anlamda daha önce planlama yap›lm›fl bu vadilerin üst ölçek plan kapsam›nda yeniden ele
al›narak bütüncül bir karar verilmelidir.   

• Ankara kentinde eskimifl dokular›n oldu¤u bölgelerde “Kentsel Dönüflüm” bir zorunluluk olarak görülmek-
tedir. Ancak kentsel dönüflüm planlar› da kent bütünü planlamas›ndan kopuk, parçac› biçimde ele al›nma-
mal›d›r. Ayr›ca dönüflüm yap›lacak bölgelerde yaflayanlar için sosyal-kültürel ve ekonomik geliflim
yarat›lmas› temel amaç olmal›d›r. Bunun gerçeklefltirilmesi için de kamulaflt›rma modelleri veya büyük
hisse sahiplerinin kontrolü ön plana ç›kart›larak, mülksüzlefltirme yerine kendi içerisinde tutarl› farkl› yön-
temler gelifltirilmeli ve hak sahiplerine ba¤›ms›z bölüm verilmesi temel hedef olmal›d›r.  

• K›rm›z› kot projesi, yeralt› teknik hizmet tesislerinin projelendirilmesi ve yap›m›nda yönlendirici bir
mühendislik ürünüdür. Ayn› zamanda, yerüstü yap›laflma faaliyetleri için de, bafllang›ç bilgi kayna¤›d›r.
Üst ölçek planlarda yap›lacak yönlendirme ile k›rm›z› kot projelerinin haz›rlanmas› hem teknik altyap›lar›n
yap›m› hem de  yap›laflma süreçlerinde uygulanmas› mutlaka sa¤lanmal›d›r. Böylece teknik altyap›n›n
projelendirilmesinde, yap›m›nda, iflletilmesinde ve bak›m›nda ekonomik fayda sa¤lan›rken farkl› yüksek-
liklerde ve iniflli ç›k›fll› merdivenlerle çirkin kent görüntüsü de önlenmifl olacakt›r. Ayr›ca teknik altyap›,
say›sal iflletme haritalar› kent bilgi sisteminin temel altl›klar›n› oluflturacakt›r.    

• Kentin merkezi yükünü ve merkeze do¤ru yo¤unlaflan trafik yükünü azaltmak için orta ve büyük ölçekli
sanayileri kent d›fl›na almak, Bahçeli-Dikimevi aras›nda uygulanan hafif rayl› sistem ile K›z›lay-Bat›kent
metro hatt› gibi trafik sorunlar›n› uzun süreli çözen toplu tafl›m politikalar›n›n kentin di¤er bölgelerine
yayg›nlaflt›r›lmas› için kentsel ulafl›m ve toplu tafl›ma ana flemas› üst ölçek planda öngörülmeli ve sorun-
lar bu ana flemaya uygun projelendirilip  çözülmelidir. 

• Üst ölçek planlardan sonra haz›rlanacak her ölçekteki alt ölçek planlar›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve
yap›laflma sürecinde gerekli bilgilerin say›sal ortamda kullan›labilmesi, ifllenmesi ve kent bilgilerinin
çeflitli amaçlar için kullan›lmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan 5216 say›l› Yasada da yer alan Co¤rafi Bilgi Sistemi
kurulmas› çal›flmalar›na bafllanmal›d›r. Bu konuda, imar uygulamalar› ve tafl›nmaz de¤erlemesi konu-
lar›nda Odam›z›n her türlü bilgi deste¤i vermeye haz›r oldu¤unu özellikle belirtmek isteriz.  

Yaz›m›z ekindeki veriler ile yukar›da sunulan görüfllerimizin çal›flmalar›n›zda dikkate al›nmas›n›, derlenen
görüfllerin de¤erlendirmelerine iliflkin Kurum görüfllerinizin taraf›m›za iletilmesini ve sürecin her aflamas›nda
Odam›z ve kamuoyu ile bilgi paylafl›m›nda bulunulmas›n› beklenmekteyiz.

Bilgi ve gere¤ini dileriz.

Sayg›lar›m›zla.

Hüseyin ÜLKÜ 
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

Ekler :
Ek 1 ‹statistikler
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Say› : 3/B15- 3053         24/10/2005
Konu : AB ‹le ‹liflkilerde ‹hale Mevzuat›. 

Say›n,  fiener AKKAYNAK
Kamu ‹hale Kurumu Baflkan› 

‹lgi        a) 17.10.2005 tarihli Milliyet Gazetesi haberi
b) 18.10.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasam›z›n 135.maddesinde; “Belli bir mesle¤e sahip olanlar›n müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak,
meslek mensuplar›n›n birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak, meslek disiplinini ve ahlak›n›
korumak amac› ile yasayla kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan yasayla gösterilen usullere göre yarg› gözetimi alt›nda,
gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir.” fleklinde tan›mlanan ve 6235 say›l› yasa ile kurulmufl olan TMMOB’ye ba¤l›, kamu
kurumu niteli¤indeki bir meslek kurulufludur.
Mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik stan-
dartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesi, mesle¤imizin geliflmesi ve
kamuya daha olumlu katk›lar sunulabilmesi ve bu anlamda mesleki e¤itim ve ö¤retim çal›flmalar›n›n ve istihdam olanaklar›n›n
sürekli k›l›nmas› da Odam›zca bir kamu görevi olarak görülmektedir
‹lgi (a) ve (b) gazete haberlerinde yer alan demeçleriniz Odam›z taraf›ndan incelenmifltir.
Odam›z, kamu yarar› öncelikli olmak üzere, serbest rekabet koflullar›n›n korunmas› için Kamu ‹hale Mevzuat›’n›n yaz›l›m›nda ve
uygulamas›nda üzerine düflen her türlü takip, uyar› ve yasal baflvuru görevlerini yerine getirmekte olman›n sa¤lad›¤› özgüven ve
kararl›l›kla süreci izlemektedir. Bu durum  Kamu ‹hale Kanunu’nun taslak halinden yürürlü¤e girdi¤i ve de¤ifltirildi¤i bütün
aflamalar› ile uygulama yönetmeliklerinin tasar›m ve tüm ifllem basamaklar› aflamalar›nda odam›zca büyük bir özen ve duyarl›l›kla
sürdürülmüfltür. Ülkemiz, üyelerimiz ve kamu ç›karlar›na ayk›r› bulunan her konuda odam›z görüfl ve önerileri TBMM
Komisyonlar›nda, K‹K toplant›lar›nda, bas›n aç›klamalar›nda, resmi yaz›flmalarda ve dava dilekçelerinde ortaya koyulmufltur.
Odam›z, ayr›ca uluslararas› kurulufllar›n ve egemen güçlerin “küreselleflme” ad› alt›nda kendi ulusal veya ulusötesi ser-
mayelerinin bizim gibi toplumlar› “tüketici”, Ülkemiz gibi kalk›nmakta olan devletleri “yükselen piyasalar” biçiminde
alg›lamas›na ve biçimlendirmesine karfl› da her platformda mücadele etmektedir. Bu do¤rultuda, Odam›z meslek alan›m›zda
üyelerimizin, hissedar ve çal›flan  olduklar› büro/flirketlerin ve üyelerimizin görev yapt›klar› kamu kurum ve kurulufllar›n›n
halk›m›z bütçesinden oluflan k›t kamu kaynaklar›n› kullanarak gerçeklefltirdikleri ihaleli ifllere iliflkin mevzuat›n, ülke ekonomisi-
ni döndürecek ve ülkemizin kalk›nmas›n› sa¤layacak biçimde yap›land›r›larak uygulanmas›n› savunmaktad›r.
‹lgi (a) ve (b) demeçlerinizde; AB Uyum Sürecinde kamu al›mlar› ile ilgili yap›lacak görüflmelerde, AB üyesi ülkelerin kendi
ülkelerindeki ihaleli ifllere baflvurularda bizim özel sektör temsilcilerimiz için ortaya koyduklar› koflul ve kriterlere denk biçimde
yapt›r›mlar ortaya konmas›n› belirtmeniz ve bu görüflünüzü ifade etmeniz ülkemizin kaynaklar›n›, yetiflmifl insan gücünün emek
ve birikimlerini ulusötesi sermayenin sald›r›lar›na karfl› savunma olarak de¤erlendirilmifltir. 
Kamu ‹hale Kurumu’nun Baflkan› düzeyinde bir yetkili olarak bu görüfl ve düflünceleri beyan etmeniz, kamuoyuna aç›kla-
malar›n›z, Odam›z taraf›ndan meslektafllar›m›z ve kamu ad›na takdir, k›vanç ve umut ile karfl›lanm›flt›r.
Tavr›n›zdan ve kamuoyunu ayd›nlatman›zdan dolay› teflekkür eder, Kurumunuzca bu do¤rultuda at›lacak ve teslimiyetçi olmay-
acak her ad›m›, tüm platformlarda savunarak, destekleyece¤imizi belirtmek isteriz.
Sayg›lar›m›zla. 

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan
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SAYI    : 3/B15-3067                                                          28/10/2005
KONU  : II.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu.

KAMU KURUM VE KURULUfiLARINA

Günümüzde h›zla geliflen bilgi ve teknoloji yeni bilgiler üretirken insanl›¤›n yaflam›n› da her geçen gün h›zla
de¤ifltirmektedir. Özgür düflüncenin ürünü ve teknolojiyi yönlendirme konumunda olan bilimin, endüstriye
dönüflümü ve bilgi yönetiminin yaflamsal ve stratejik önem içerdi¤i bir süreç yaflanmaktad›r.

Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisli¤i, bilimle en güçlü ba¤lara sahip olan mühendislik disi-
plinlerinden biridir. Bilimsel ve teknolojik geliflmeler ve bunun sonucu ortaya ç›kan de¤iflimlerin, meslek alan›m›za
yans›mas›, bu de¤iflim ve geliflmelerin ülke ç›kar› ve kamu yarar› yönünde sunulmas›, bilimsel e¤itim ve ö¤retim
sürecinin önemini ortaya koymaktad›r.

Odam›z›n Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonu ile YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü taraf›ndan 30-31 Ekim 2003 tarihlerinde 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu düzenlenmiflti. Bu
sempozyumun büyük ilgi görmesi ve sempozyumda yap›lan anketlerin de¤erlendirilmesi sonucunda Mühendislik
Ölçmeleri konusunda bilgileri paylaflmak ve bilgi al›flveriflinde bulunmak için Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumunun ikincisinin düzenlenmesinin gereklili¤i ortaya ç›km›flt›r. Jeodezi bilimini oluflturan temel bilim
dallar›ndan biri olan mühendislik ölçmeleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤inde çok genifl bir uygulama
alan›na sahiptir. Ülkemizde mühendislik ölçmeleri, haritac›l›k, inflaat, maden, jeoloji, jeofizik, makine, gemi infla vb.
sektörlerde çeflitli alt yap› ve sanayi hizmetleri içinde kendine yer bulmufltur. Çok say›da ve birbirinden oldukça
uzak disiplinlerle bir arada çal›flma zorunlulu¤u bulunan ifllerde farkl› ve çok çeflitli mühendislik ölçmeleri uygula-
malar› ortaya ç›kmaktad›r. Durum böyle olunca da mühendislik ölçmeleri uygulamalar›, bir noktada jeodezi ve
fotogrametri mühendisli¤inin uygulamadaki d›fla dönük olan yüzünü yans›tmaktad›r.

Bu sempozyum kapsam›nda mühendislik ölçmelerinin ülkemizdeki kamu ve özel sektör uygulamalar›n› tan›tmak,
uygulay›c›lar›n karfl›laflt›klar› sorunlar› ortaya koymak, mühendislik ölçmeleri konusunda mevcut olmayan stan-
dartlar›n önemini vurgulamak amaçlanmaktad›r.

Bu çerçevede kurumunuzun/kuruluflunuzun Mühendislik Ölçmeleri konusundaki uygulamalar›n› ve karfl›lafl›lan
sorunlar› gündeme getirerek sempozyuma etkin olarak kat›lman›z› beklemekteyiz. Sempozyum için
www.hkmo.org.tr internet adresimizden sürekli ve güncel bilgileri izleyebilirsiniz.

Sempozyumdan beklenen sonuçlar›n ç›kmas› ve amaca ulafl›lmas›, ilgili kurum ve kurulufllar ile di¤er meslek disi-
plinleri ve meslektafllar›m›z›n sempozyuma etkin kat›l›m›yla gerçekleflece¤i aç›kt›r.

Bir meslek içi e¤itim çal›flmas› olarak ele ald›¤›m›z ve 23-25 Kas›m 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek
olan Sempozyumda, güncel mesleki ve teknolojik geliflmeleri paylaflmak üzere Kurumunuz çal›flanlar›n›n bildiri-
leriyle veya izleyici olarak bu ortamda yer almalar›n›n ve özellikle ‹stanbul teflkilat›n›z çal›flanlar›n›n kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› konusunda;

Bilgi ve gere¤ini rica ederim. 

Cengiz DA⁄DELEN 
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter

Ek: 1- Sempozyum Program Broflürü (5 adet)
2- Sempozyum Afifli (1 Adet)

Da¤›t›m: Kamu Kurum ve Kurulufllar›
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23 KASIM 2005 – Çarflamba
08:30 – 09:15 Kay›t
09:15 – 10:30
Aç›l›fl Konuflmalar›
Doç.Dr. Halil ERKAYA,
Sempozyum Yürütme Kurulu Bflk.
Prof.Dr.Do¤an UÇAR,
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh.B.Bflk
Prof.Dr. Derin ORHON,
‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan›
Hüseyin ÜLKÜ, HKMO Baflkan›
Prof.Dr. Faruk KARADO⁄AN,
‹TÜ Rektörü

10:30-11:00 ARA

1. OTURUM

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Cevat ‹NAL

11:00 – 11:25
Barajlarda Mühendislik Ölçmeleri
T. Boyac›

11:25 – 11:50
E¤ri Minarenin Zamansal
Davran›fllar›n›n ‹zlenmesi
T.Bayrak, H.M.Y›lmaz, M. Akköse

11:50 – 12:15
fiehir ‹çi Rayl› Sistemlerde
Deformasyon Ölçmeleri
R. Tarhan, B. Akp›nar

12:15 – 12:40
Yükseklik A¤lar›nda S
Transformasyonu ve Kalman
Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon
Analizi
S. Do¤analp, B. Turgut, C. ‹nal

12:40-14:00 YEMEK ARASI

2. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA

14:10 – 14:35
Yüksek Binalar›n Hareketinin GPS ile
‹zlenmesi
P. Ulu›fl›k, H.Erkaya, R.G.Hoflbafl, M.
Soycan, B. Akp›nar, N.O. Aykut, F. Poyraz

14:35 – 15:00
Tünellerde Oluflan Hareketlerin Farkl›
Ölçü Yöntemleri ve Sonlu Elemanlar
Yöntemi ile Belirlenmesi
M. Yalç›nkaya, B. Sat›r

15:00 – 15:25
Mühendislik Yap›lar›nda Deformasyon
Ölçmeleri
Y. Kalkan, R. M. Alkan

15:25-15:45 ARA

3. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL

15:45 – 16:10
Mühendislik Ölçmelerinde Presizyonlu
Lokal Geoit Modellerinin Önemi ve
Türkiye’deki Uygulamalar›
B. Erol, R. N. Çelik

16:10 – 16:35
Hareketli Objelerin Modellenmesi
H. M. Palanc›o¤lu, E. Befldok

16:35 – 17:00
Kutupsal Koordinatlarla Nokta
Aplikasyonunda Do¤ruluk
O. Baykal, E. Tar›, M. Z. Coflkun, T.
Erden

17:00 – 17:25
‹stanbul’da Farkl› Tarihlerde Yap›lm›fl
Do¤algaz Alt Yap› Haritalar›n›n
Do¤ruluk Yönünden Bir
Karfl›laflt›rmas›
H. Kurflun, Y. Kalkan

17:25 – 17:50
‹nternet Tabanl› Endüstriyel S›cakl›k
Ölçme ve Kontrol Sistemi
M. Arslan

18:00-20:00
Kokteyl
(‹TÜ-Kültür ve Sanat Birli¤i Büyük
Toplant› Salonu)

24 KASIM 2005 – Perflembe

4. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Prof. Dr. Muhammed fiAH‹N

09:00 – 09:25
Pipe Jacking Yöntemi ile Aç›lan Mikro
Tünel Projelerinde Jeodezik Çal›flmalar
E. Yavuz, N. Ersoy

09:25 – 09:50
Çelik Yap›larda D›fl Cephe Giydirmeye
Yönelik Rölöve  Çal›flmalar›
S. Demir, H. Erkaya, R. G. Hoflbafl

09:50 – 10:15
Tünel Ölçme Uygulamalar›nda Son
Yenilikler
A. Ünlütepe, M. Messing

10:15 – 10:40
Gerçek Zamanl› Kinematik (GZK) GPS
‹le Köprü Sal›n›m ve Titreflimlerin
Belirlenmesi
Ç. Mekik, K.S. Görmüfl, H. Kuto¤lu

10:40-11:00 ARA

5. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Yrd.Doç.Dr. R. Gürsel HOfiBAfi

11:00 – 11:25
Sürat Yollar›nda Kullan›lan ‹kinci Nesil
Geçifl E¤rilerinin Kullanabilirliklerinin
De¤erlendirilmesi
E. Can, fi. Kuflcu, H. fiahin

11:25 – 11:50
Tarihi Çeflmelerin Digital
Fotogrametrik Yöntemle Rölevelerinin
Haz›rlanmas›
C. Erdo¤an

11:50 – 12:15
Marmaray BC1 Projesi ve Ölçme
Çal›flmalar›
A. Ünlütepe

12:15 – 12:40
Elektronik Ölçme Aletlerinin Kontrol ve
Kalibrasyonu
E. Gülal, R. Deniz
12:40-14:00 YEMEK ARASI
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TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODAS
MÜHEND‹SL‹K ÖLÇMELER‹ SÜREKL‹ TEKN‹K B‹L‹MSEL KOM‹SYONU VE

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ JEODEZ‹ VE FOTOGRAMETR‹ MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ

2. ULUSAL MÜHEND‹SL‹K ÖLÇMELER‹ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM PROGRAMI



6. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Doç.Dr. Yunus KALKAN

14:10 – 14:35 Seyhan Baraj›
Hidrografik Harita Al›m›
De¤erlendirilmesi ve Sonuçlar›
M.Fak›o¤lu

14:35 – 15:00
Küçüksu Ön Ar›tma Tesisi ve Deniz
Deflarj› ‹nflaat›
A.R. Karakafl, E. Ergül, H.E. Karabay,
H. Aybek, M. Sa¤lam

15:00 – 15:25
Deniz Ölçmeleri
Ö. Alporal

15:25 – 15:50
Deniz Sismik Çal›flmalar›nda
Navigasyon Ölçmeleri
(2005 y›l› Bat› ve Orta Karadeniz Deniz
Sismik Çal›flmas›)
M. Akça, ‹. ‹lhan, H. Uca

15:50-16:00 ARA

7. OTURUM
K›sa Süreli Sunumlar

Oturum Baflkan›:
Yrd.Doç.Dr. Hakan AKÇ‹N

16:00-17:50
Mühendislik Yap›lar›na  Etkiyen
Büyüklüklerin Modellenmesi
H.Erdo¤an, E. Gülal, B. Akp›nar, E.
Ata, F. Poyraz

Geçki Düfley Geometrisinin Yanal
Sademeye Etkisinin Araflt›r›lmas›
T. Baybura, O. Baykal

Kent ‹çi Çal›flmalarda Duvar Poligonu
Tesisi ve  3 Boyutlu
Konumland›r›lmas›
‹. Kalayc›, Ö. Çorumluo¤lu, C. ‹nal

Bir Test A¤›nda Ortometrik
Yüksekliklerle Elipsoidal Yüksekliklerin
Karfl›laflt›r›lmas›
A.O.Erdo¤an, M. Güllü

Modern Düfley Kurblar›n Sademe
Yönünden Karfl›laflt›r›lmas›
A.K. Telli, T. Baybura

Karayolu Projelendirilmesinde
Kullan›lan Grafik Tasar›m
Programlar›ndan Beklentiler
Y.C. Koparan, fi. Kuflçu, H. fiahin

Düfley Aç› ve E¤ik Uzunluk Ölçüleriyle
Üç Boyutlu Koordinat Belirlemenin
Do¤rulu¤u
V. Akarsu

GPS ile K›y› Çizgisinin Belirlenmesi,
Karaburun Örne¤i
N. O. Aykut, U. Do¤an, E. Ata, A. Ar›

Tokat-Turhal ‹lçesi Co¤rafi Bilgi
Sistemi Projesi
C. Erdo¤an, M. Can, R. M. Alkan

Kent Yol A¤› Bilgi Sistemi
S.Acemo¤lu

Gemi ‹nflaat› Sektöründe Karfl›lafl›lan
Problemlerin Çözümü ‹çin Yap›lan
Tam Ölçekli Endüstriyel Ölçümler ve
Örnekler
Y. Ünsan, M.‹nsel

Kadastro’ da Mülkiyet Problemlerinin
Çözüm Yollar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
K. P›nar, T. Çay

Cep Bilgisayarlar› ile Projelerin Aplikasyon
Hesaplar› ve Aplikasyon
‹.Koç

GPS Ölçmelerinde Farkl› Büyüklükteki
De¤iflimlerin Ölçüm Sürelerine Göre
Araflt›r›lmas›
F. Poyraz, E. Gülal, H. Erdo¤an, B.
Akp›nar

GPS Antenlerinin Kalibrasyonunun
Mühendislik Ölçmeleri Aç›s›ndan
Önemi
B.Akp›nar, E.Gülal, F.Poyraz,
H.Erdo¤an

Digital Yersel Fotogrametri ile Hacim
Hesab›
H.M.Y›lmaz, M.Yakar, H.Karabörk,
T.Bayrak

Mühendislik Projelerinde Karfl›lafl›lan
Mülkiyet Sorunlar› (Kamulaflt›rma ve
Di¤er Sorunlar)
M. ‹ncedalc›, H. fiimflek

Uzaktan Alg›lama ve Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Destekli Planlama Bilgi
Sistemi: Eskiflehir Kenti Yeflil
Alanlar›n›n Tespiti
Ö. Uz, A. Çabuk

Altyap› Haritalar›n›n Ülkemizdeki ve
Baz› Dünya Ülkelerindeki Durumu
H. Kurflun, S. Balc›

Bir Karayolu Tüneli Havaland›rma
Projesinin Yap›lmas›nda Gerekli
Jeodezik ve Meteorolojik Ölçmeler
H. ‹nce, T. Ayhan

Trafik Kazalar› Verilerine Ba¤l› Olarak
CBS Destekli Ulafl›m Planlamas›:
Eskiflehir Kenti Örne¤i
B. Güvenal, A. Çabuk, M. Yavuz

Polinom Derecesi ‹le Geoit Yüksekli¤i
Presizyonu Aras›ndaki ‹liflkinin
Araflt›r›lmas›
M. Y›lmaz, E. Arslan

Aç›k ‹flletme Projelerinde Jeodezik
Çal›flmalar
B. An, H. Erkaya

Hannover Yaklafl›m› ile Geometrik
Analiz Sürecine Bir K›sa Yol Önerisi
S. Demirkaya, R.G. Hoflbafl, H. Erkaya

Fiziksel K›y› Modellerinin Aplikasyonu
D. Z.fieker, S. Kabdafll›, R. M. Alkan,
Ö. K›rca, C. Ertunga

GPS Düfley Konum Duyarl›¤›n› Etkileyen
Faktörler: GPS Nivelman› ve Yerel GPS
Jeoidi Çal›flmalar›na Yönelik Ç›kar›mlar
K. Hastao¤lu, D. U. fianl›

Çelik Konstrüksiyon ‹malatlar› ve
Montaj›nda Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤inin Yeri
Ö. Sa¤d›ç

25 KASIM 2005 – Cuma

8. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Yrd.Doç.Dr. H. Mustafa PALANCIO⁄LU

09:00 – 09:25
Nivelman A¤lar›nda Robust
Yöntemlerle Uyuflumsuz Ölçü Analizi
ve Sonuçlar›n Klasik Yöntemle
Karfl›laflt›r›lmas›
fi. Hekimo¤lu, R. C. Ereno¤lu

09:25 – 09:50
Kontrol  Kenarlar›n›n  GPS ile
Ölçeklendirilebilirli¤i ve Alet
Parametrelerinin Kontrolü
C. ‹nal, C. Ö. Yi¤it, ‹. fianl›o¤lu

09:50 – 10:15
Trafik Adalar›n›n Geometrik Dizayn›
B. Bostanc›
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10:15 – 10:40
Bulan›k Mant›¤›n Jeodezik Problemlerin
Çözümünde Kullan›lmas›
M. Y›lmaz, E. Arslan

10:40-11:00 ARA

9. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Yrd.Doç.Dr. M. Zeki COfiKUN

11:00 – 11:25 Düflük Maliyetli OEM
Tipi GPS Al›c›lar›n›n Co¤rafi Bilgi
Sistemi Çal›flmalar›nda
Kullan›labilirli¤i
R. M. Alkan , Y. Kalkan , B. Aktu¤, H.
M. Palanc›o¤lu

11:25 – 11:50
GPS Sinyal Yans›mas›n›n (Multipath)
Nokta Konumlar›na Etkisinin
Araflt›r›lmas›
‹. Tiryakio¤lu, M. Güllü, T. Baybura, S.
Erdo¤an

11:50 – 12:15
Kara Ulafl›m›nda GPS Teknolojisi
Uygulamalar›
H. Pehlivan

12:15 – 12:40
GPS Yüksekliklerinden Ortometrik
Yüksekliklerin Elde Edilmesinde Yapay
Sinir A¤› (YSA) Tekni¤inin Kullan›m›
Ö. Çorumluo¤lu, Y. Özbay, ‹. Kalayc›,
‹. fianl›o¤lu

12:40-13:45 YEMEK ARASI

10. OTURUM

Oturum Baflkan›:
Prof.Dr. Dursun Z. fiEKER

13:45 – 14:10
Yerel Yönetimlerin Co¤rafi Bilgi
Sistemi ‹htiyac› ve Sistem ‹çinde ‹mar
Plan› Uygulamalar›
S. Filiz , S.D. Yal›n , A.H. Türker

14:10 – 14:35
Eskiflehir Kenti Suç Kaynaklar›n›n Bilgi
Sistemleri Destekli Tespiti ve
Planlamaya Esas Teflkil Eden Verilerle
‹liflkilendirilmesi
A. E. Alpdem›r, A. Çabuk

14:35 – 15:00
Mobil Sistemlerle Co¤rafi Bilgi Sistemi
Uygulamalar›: Mobil Haliç Bilgi
Sistemi Örne¤i
R. M. Alkan, Y. Kalkan, M. Z. Coflkun,
C. Erdo¤an

15:00 – 15:25
Ihlara Vadisindeki Do¤al ve Tarihi
Yap›n›n Korunmas›na Yönelik Risk
Haritas›n›n Ç›kar›lmas› ve Vadi Bilgi
Sisteminin Oluflturulmas›
M. Sar›, S. Reis, T. Bayrak , H. M.
Y›lmaz

15:25-15:45 ARA

11. OTURUM

Oturum Baflkan›: Ö¤r.Gör.Dr.
Denizhan YALIN

15:45 – 16:10
Harita ve  Kadastro Sektöründe Keflif
ve ‹hale Uygulamalar›nda Karfl›lafl›lan
Sorunlar ve Öneriler
fi. Kuflçu

16:10 – 16:35
Tapu ve Kadastro Bilgilerinin Önemi
ve Kadastro Çal›flmalar›n›n
De¤erlendirilmesi
Ö. A. Anbar

16:35 – 17:00
Gemi ‹nflaat› Yüksek Lisans
Program›nda Mühendislik Ölçmeleri
E¤itimi
Y. Ünsan, M.‹nsel

17:00 – 17:25
GPS’de Kullan›lan Elektromanyetik
Dalgalar›n ‹nsan Sa¤l›¤›na Etkilerinin
‹rdelenmesi
F. Taktak, ‹. Tiryakio¤lu, ‹. Y›lmaz

17:25 – 17:50
Karayolu Yap›m Maliyetlerinin
Belirlenmesinde Yatay ve Düfley Kurp
Say›lar›n›n Etkilerinin ‹ncelenmesi
A. Soycan, M. Soycan

KAPANIfi

DÜZENLEME KURULU

• Hüseyin ÜLKÜ, HKMO Baflkan› 
• Prof.Dr. Do¤an UÇAR, ‹TÜ Jeodezi

ve Fotogrametri Müh.Böl.Bflk. 
• Doç.Dr. Halil ERKAYA, Mühendislik

Ölçmeleri Komisyonu Bflk.
• Doç.Dr. Reha M. ALKAN ,

Sempozyum Sekreteri
• Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL,

Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu
Sekreteri 

• Prof.Dr. Cevat ‹NAL 
• Doç.Dr. Ertan GÖKALP 
• Doç.Dr. Mualla YALÇINKAYA 

• Yrd.Doç.Dr. Hakan AKÇIN 
• Yrd.Doç.Dr. M. Zeki COfiKUN 
• Yrd.Doç.Dr. R.Gürsel HOfiBAfi 
• Yrd.Doç.Dr. Hakan KUTO⁄LU 
• Yrd.Doç.Dr. Bayram TURGUT 
• Ö¤r.Gör.Dr. Erol YAVUZ 
• Ö¤r.Gör.Dr. Seyfullah DEM‹RKAYA 
• Dr. Ahmet ÜNLÜTEPE 
• Müh. Fikri HAfiAL 
• Müh. Metin KÜÇÜKO⁄LU 
• Müh. Hasan fi‹MfiEK

YÜRÜTME KURULU
• Doç.Dr. Halil ERKAYA, Efl Baflkan
• Yrd.Doç.Dr. M. Zeki COfiKUN, Efl Baflkan
• Doç.Dr. Reha M. ALKAN, Sekreter 
• Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL, Sekreter 
• Müh. Atila KARAÇELEB‹, Sayman 
• Yrd.Doç.Dr. R. Gürsel HOfiBAfi 
• Ö¤r.Gör.Dr. Erol YAVUZ 
• Ö¤r.Gör.Dr. Seyfullah DEM‹RKAYA 
• Dr. Ahmet ÜNLÜTEPE 
• Müh. Hasan fi‹MfiEK 
• Arfl.Gör. Burak AKPINAR 
• Arfl.Gör. N.Onur AYKUT 
• Arfl.Gör. Serdar B‹LG‹ 
• Arfl.Gör. Turan ERDEN 
• Arfl.Gör. Hakan YAVAfiO⁄LU 
• Arfl.Gör. Himmet KARAMAN 

B‹L‹M KURULU
• Prof.Dr. Orhan ALTAN
• Prof.Dr. Ali ARBEY 
• Prof.Dr. Tevfik AYAN 
• Prof.Dr. Ömer AYDIN 
• Prof.Dr. Orhan BAYKAL 
• Prof.Dr. Rasim DEN‹Z 
• Prof.Dr. Ertu¤rul DO⁄AN 
• Prof.Dr. B.Celil IfiIK 
• Prof.Dr. Cevat ‹NAL 
• Prof.Dr. Senol KUfiÇU 
• Prof.Dr. Cankut ÖRMEC‹ 
• Prof.Dr. Muhammed fiAHIN 
• Prof.Dr. Dursun Z. SEKER 
• Prof.Dr. Do¤an UÇAR 
• Prof.Dr. Ferruh YILDIZ
• Prof.Dr. Haluk KONAK 
• Doç.Dr. Reha M. ALKAN 
• Doç.Dr. Hülya DEM‹R 
• Doç.Dr. Halil ERKAYA 
• Doç.Dr. Yunus KALKAN 
• Doç.Dr. ‹brahim KOÇ 
• Doç.Dr. Ergin TARI 
• Doç.Dr. Enver ÜLGER 
• Doç.Dr. Mustafa YANALAK 
• Yrd.Doç.Dr. M. Zeki COfiKUN 
• Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL 
• Yrd.Doç.Dr. R.Gürsel HOfiBAfi  
• Yrd.Doç.Dr. H. Mustafa PALANCIO⁄LU 
• Yrd.Doç.Dr. M. Halis SAKA 
• Ö¤r.Gör.Dr. Denizhan YALIN
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Türkiye’nin en temel toplumsal sorunlar›ndan biri
olan ve y›llard›r demokratik bir çözüme kavuflturula-
mayan “Toprak Reformu”nu sosyal, ekonomik, siya-
sal ve kültürel boyutlar›yla ele al›nmay› amaçlayan
Kongre (TMMOB Toprak Reformu Kongresi-2005)
dünyada ve Türkiye’de önemli olaylar›n yafland›¤› bir
dönemde toplan›yor. 

Dünya kapitalizminin küreselleflme ad› alt›nda sür-
dürdü¤ü sald›r›larla Gezegenimiz eflitsizlikler, savafl-
lar, iflgaller, göçler, soyk›r›mlar, açl›k, yoksulluk  ve
ekolojik yok olufllarla bir felakete do¤ru sürükleniyor.
Eflitsizlikleri derinlefltiren, Bat›l› olmayan kültürel
alanlar› silip süpüren ve bunlar›n ekonomilerini çö-
kerten bir kalk›nma fleklinin getirdi¤i y›k›mlar, küre-
selleflmenin k›r›lma noktalar› olarak ortaya ç›k›yorlar.
Sadece paran›n, mallar›n, patentlerin ve hizmetlerin
küreselleflti¤i dünyada, emperyalistlerin depolad›¤›
kitle imha silahlar›, bombalar insanl›¤›n üzerine ya¤ar-
ken, patentlerin tescil edildi¤ini, anlaflmalar›n imzalan-
d›¤›n›, do¤al kaynaklar›n ya¤maland›¤›n›, toplumsal
varl›klar›n özellefltirildi¤ini ve ekosistemin kökten de-
¤iflti¤ini görüyoruz. 

Milyonlarca yoksul köylü ve topraks›z iflçiler, dün-
yan›n dört bir taraf›nda, topraklar›ndan devlet zoruy-
la ve sermayenin yo¤unlaflmas› ve merkezileflmesi so-
nucunda at›l›yorlar. Tar›msal üretim alanlar›nda, top-
rakla ve köylüyle iliflkisi kopar›lan bir süreç yaflan›yor.
Bu¤daylar, m›s›rlar, yulaflar, arpalar köylüler taraf›n-
dan tar›m alanlar›nda de¤il, biyoteknoloji tekelleri ta-
raf›ndan dev havuzlarda yetifltiriliyor.

Türkiye tar›m› üretim üzerinden yap›lacak küre-
selleflme okumas›nda ortaya ç›kan tablo, her geçen
gün milyonlarca köylü ailesinin üretim süreçlerinden
kopar›larak tar›m›n ve hayvanc›l›¤›n bitme noktas›na
getirilmesi, köylünün desteklenmesi amac›yla kurulan
K‹T’lerin özellefltirilmesi, halk›n üretim damarlar›n›n

kesilmesi ve gelece¤inin ellinden al›nmas›d›r. Et kom-
binalar›n›n, süt fabrikalar›n›n özellefltirilmesi, baflta T‹-
GEM arazileri olmak üzere kamunun elindeki varl›kla-
r›n sermayeye peflkefl çekilmesi, yabanc›lara toprak
sat›fllar›n›n ulaflt›¤› boyutlar, do¤ada ve ekolojik den-
gede yaflanan tahribatlar, yabanc› tekellerin ak›n›na u¤-
rayan GAP bölgesindeki geliflmeler, IMF direktifleri
do¤rultusunda al›nan ve ülke tar›m›n›n tamamen çö-
kertecek kararlar “Toprak Reformu Kongresi”nden
beklentilerin ç›tas›n› yükseltmektedir. 

Eflitli¤in, özgürlü¤ün, kardeflli¤in ve demokrasinin
Türkiye’sini kurma inanc›n› tafl›yan toplumsal muhale-
fet dinamikleri için;  yoksul köylülerin ve topraks›zla-
r›n örgütlenmesi ve e¤itilmesi,  toplumun demokratik
kesimleriyle dayan›flmas›n›n sa¤lanmas› tarihi bir öne-
me sahiptir. 

Bölgeleraras› dengesizli¤in, gelir da¤›l›m›ndaki ada-
letsizli¤in derinleflti¤i Türkiye’de, baz› çevrelerin aksi-
ne iddia etmelerine karfl›n, toprak mülkiyeti alan›nda-
ki sorunlar güncelli¤ini korumaktad›r. Toplam 4 mil-
yon köylü ailesinin 102 bininin hiç topra¤› yoktur.
Yoksul ve az toprakl› köylüler tüm köylü nüfusun
% 85’ini olufltururken, tar›m arazilerinin ancak % 42’sine
sahiptirler. Köylülerin ancak % 1’ni oluflturan büyük
toprak sahipleri ise, tar›m arazilerinin % 12’sine sahip-
tirler. Toprak mülkiyetindeki bu adaletsizlik, özellikle
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde daha da derinlefl-
mekte, yöredeki 6 aile, 50 bin ailenin sahip oldu¤u
topra¤› ellerinde bulundurmaktad›r.

Türkiye’nin kendi topraklar›nda y›llarca yaflad›¤›
çat›flman›n insanl›¤a faturas› çok a¤›rd›r. Binlerce kö-
yün yak›l›p y›k›larak boflalt›lmas› sonucu milyonlarca
insan yerinden ve yurdundan zorla göç ettirilerek
üretimden ve do¤al yaflamlar›ndan kopar›lm›flt›r. Ken-
di köylerindeki mera ve yaylalar›nda kendi kendileri-
ne yeterli bir yap›y› oluflturmufl olan zorunlu göç
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TOPRAK REFORMU KONGRES‹’NDEN BEKLENT‹LER

Celal BEfi‹KTEPE *

________________________________________________
* HKMO Eski Genel Baflkan› (24., 25. ve 26. Dönemler)



HKMO Bülteni • Kas›m 2005

46

11 KASIM 2005, CUMA
09:00-09:30 Kay›t

09:30-11:30 AÇILIfi KONUfiMALARI
Levent ÖZMÜfi / Kongre Sekreteri
Hüseyin ÜLKÜ / HKMO Genel Baflkan›
Gökhan GÜNAYDIN / ZMO Genel Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI / TMMOB Baflkan›
Prof. Dr. U¤ur BÜYÜKBURÇ / Harran Üni. Rektörü
Dr. Ahmet Eflref FAKIBABA / fianl›urfa Belediye Baflkan›
fiemsettin UZUN / fianl›urfa Valisi
Konuk Konuflmac›lar

11:30-12:00 AÇILIfi B‹LD‹R‹S‹
Türkiye’de Toprak Reformu Sorunsal› ve TMMOB 
Nail GÜLER, Baki Remzi SU‹ÇMEZ / TMMOB

12:00-13:00 YEMEK ARASI

B‹R‹NC‹ OTURUM

ULUSLARARASI POL‹T‹KALARIN TOPRAK
KULLANIMINA ETK‹LER‹ 
Oturum Baflkan›: Mahir GÜRBÜZ / ZMO

13:00-13:20
Toprak Reformu Politikas› Üzerine
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER / Ankara Üni.

13:20-13:40
Küreselleflme Sürecinde Uluslararas› Sermaye Kurulufllar›n›n
Topra¤a Bak›fl›
Hüseyin ÜLKÜ / HKMO Genel Baflkan›

13:40-14:00
Dünyada Toprak Reformu Uygulamalar›
Erkan ALEMDARO⁄LU / ZMO

14:00-14:20
Küresel Dayatmalar Sürecinde Dünyada Topraks›zlar
Hareketi Deneyimi
Metin YE⁄‹N / Araflt›rmac› – Gazeteci

14:20-14:40
Küresellefltirme Sürecinde Tar›m  Politikalar›nda De¤iflim
Gökhan GÜNAYDIN / ZMO Genel Baflkan› 

14:40-15:20 Tart›flma

15:20-15:30 ARA

TMMOB Toprak Reformu Kongresi 2005 Program›

ma¤durlar› flimdi s›k›flt›r›lm›fl olduklar› kent varoflla-
r›nda beslenme, sa¤l›k, e¤itim, iskân gibi en temel in-
sani ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamaz durumdad›r. 

Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a dayanan bir yap›-
da olan Bölgede, yaflanan insanl›k d›fl› bu sürecin so-
nucunda  insanlar hem üretim d›fl› kalm›fl, hem de ifl-
sizlik ordusu yarat›lm›flt›r. Bu iflsizler ordusu, göçle
beraber flehir ve metropollerin varofllar›na gelmifl ve
zaten sanayii az olan ve iflsizli¤in yo¤un oldu¤u flehir-
lere bir iflsizler ordusu daha eklenmifltir. 

Son günlerde yayg›n olarak kullan›lan “ekonomik
büyüme”, “kalk›nma”, “kifli bafl›na düflen ulusal gelir”
vb. kavram ve tan›mlamalar›n oluflturdu¤u dilin s›n›r-
lar› içinde kalarak temel toplumsal sorunlar›n çözüle-
meyece¤i ortadad›r. Ekonomik yap›daki basit istatisti-
ki kategoriler ve rakamlarla yoksulluk çözümlenemez.
‹nsan› oldu¤u kadar do¤ay› da üretimin bir girdisi ve

daha fazla kar için sömürülecek bir meta olarak gören
kapitalizm varoldu¤u sürece toplumsal ve ekolojik y›-
k›m›n boyutlar› büyüyerek sürecektir. Sözü edilen
“ekonomik büyüme” zenginlerin lehine dönen bir sü-
reci ifade ediyor. Ortaya ç›kan sosyal ve çevresel y›-
k›mlardan ba¤›ms›z bir flekilde sermayenin bir kesimin
elinde yo¤unlaflmas› “büyüme” olarak sunuluyor. Oy-
sa büyümenin olabilmesi, e¤itim ve sa¤l›k sisteminin
iyilefltirmesinden, üretici güçlerinin gelifltirilmesinden,
sosyal ölçekli kamu yat›r›mlar›n›n yap›lmas›ndan geç-
mektedir. 

Her geçen gün daha fazla açl›¤a mahkum
edilen milyonlarca yoksuluyla, ezilenleriyle yeni
bir Türkiye’yi kurabilecek potansiyellere ve di-
namiklere sahip oldu¤umuzu unutmayal›m.
Umutlar›m›z›, heyecanlar›m›z› aya¤a kald›rarak
topluma karfl› olan sorumluluklar›m›z› “Toprak
Reformu Kongresi”nde yerine getirelim. 



‹K‹NC‹ OTURUM

TÜRK‹YE ARAZ‹ VARLI⁄I, TOPRAK
MÜLK‹YET‹ VE KADASTRO SORUNLARI
Oturum Baflkan›: Prof. Hüseyin ERKAN / Kongre Efl Baflkan›

15:30-15:50
Türkiye’de Toprak ve Arazi Varl›¤›, Sorunlar› ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Ural D‹NÇ, Prof. Dr. M. Ali ÇULLU / Harran Üni.

15:50-16:10
Türkiye Kadastrosu ve Toprak Reformu, Kadastronun
Toplumsal Boyutu
Celal BEfi‹KTEPE / HKMO - Doç. Dr. Hülya DEM‹R / YTÜ

16:10-16:30
Türkiye’de Toprak Mülkiyetinde De¤iflim: Bölgesel Yans›malar
Yrd. Doç. Dr. Bahad›r AYDIN / ‹zzet Baysal Üni.

16:30-16:50
Yabanc›lara Toprak Sat›fl›, Özellefltirmeler ve Toprak
Reformu Aç›s›ndan Sorunlar
Orhan ÖZKAYA / HKMO

16:50-17:10
Toprak Reformu Aç›s›ndan Toprak Bilgi Sistemi ve Sorunlar›
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU / KTÜ

17:10-18:00 Tart›flma

18:30 KOKTEYL

12 KASIM 2005, CUMARTES‹

ÜÇÜNCÜ OTURUM

TOPRAK REFORMUNDA PLANLAMA VE
UYGULAMA ARAÇLARI
Oturum Baflkan›:Prof. Dr. Duran TARAKLI/Kongre Efl Baflkan›

09:00-09:20
Ülke Fiziki Planlamas›, K›rsal-Kentsel Arazi Planlamas›, 
Sektörel Planlama ve Toprak Kullan›m›
Yrd. Doç. Dr. Kübra C‹HANG‹R ÇAMUR / Gazi Üni.

09:20-09:40
Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Yasas›, Sorunlar ve
Beklentiler
Yrd. Doç. Dr. ‹lhami BAYRAM‹N,
Yrd. Doç. Dr. Günay ERPUL / Türkiye Toprak Bilimi Der.

09:40-10:00
“Orman” Say›lan Arazilerin Da¤›t›lmas›na Yönelik Uygulamalar
ve Yol Açt›¤› Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Geliflmeler
Doç Dr. Yücel ÇA⁄LAR / K›rsal Çevre ve Orm. Sor. Araflt. Der.

10:00-10:20
Toprak Reformu Anlay›fl› ‹çinde Arazi Toplulaflt›rma, Tarla
‹çi Gelifltirme Hizmetleri  ve Tar›msal Verimlili¤i Art›r›c›
Di¤er Önlemler
Prof. Dr. Zerrin DEM‹REL / YTÜ -  Metin B‹RBUDAK,
Dr. Naz›m YILMAZ, Dr. Necat fiENGÜN / ZMO

10:20-11:00 Tart›flma

11:00-11:10 ARA

DÖRDÜNCÜ OTURUM

TÜRK‹YE’DE TOPRAK REFORMU,
ÖRGÜTLENME YÖNTEMLER‹ VE ÖNER‹LER
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Zerrin DEM‹REL / HKMO 

11:10-11:30
Türkiye’de Toprak Reformunun Yasal ve Kurumsal Aç›dan
Dünü, Bugünü ve Gelece¤i
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA,
Prof. Dr. Saim KEND‹R / Ege Üni.

11:30-11:50 
Toprak Reformunun Ekonomik Boyutlar›, Kamulaflt›rma 
Sorunlar›, Toprak Edindirme Kaynak ve Yöntemleri
Doç. Dr. Aziz KONUKMAN / Gazi Üni.

11:50-12:10
Türkiye’de ‹ç Göçlerin Yaratt›¤› Toplumsal Sorunlar
Prof. Dr. Melih ERSOY / ODTÜ

12:10-12:30
Toprak Reformunun Siyasal Boyutlar› ve Demokratikleflme
Muzaffer ‹lhan ERDOST / Yazar

12:30-13:10 Tart›flma

13:10-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:30
Tek Parti Döneminde Türkiye’de Toprak Reformu
Doç. Dr. M. As›m KARAÖMERL‹O⁄LU / Bo¤aziçi Üni.

14:30-18:00 PANEL
TÜRK‹YE’DE TOPRAK REFORMU GEREKS‹N‹M‹ VE ARAYIfiLAR
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER
Panelistler
........................................ / AKP Temsilcisi
Prof. Dr. Gürol ERG‹N / CHP Temsilcisi
Prof. Dr. Korkut BORATAV / Ankara Üni. 
Abdullah AYSU / Türkiye Çiftçi Send. Konf. Giriflim Sözcüsü
Hüseyin ÜLKÜ /  HKMO Genel Baflkan›
Gökhan GÜNAYDIN / ZMO Genel Baflkan›

18:00 KONGRE SONUÇ B‹LD‹RGES‹

13 KASIM 2005, PAZAR

08:00 GEZ‹ PROGRAMI
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TMMOB TOPRAK REFORMU KONGRES‹ 2005

Kongre Efl Baflkanlar› : 

Prof. Hüseyin Erkan (HKMO)

Prof. Dr. Duran TARAKLI (ZMO)

Kongre Sekreteri:

Levent ÖZMÜfi (HKMO)

YÜRÜTME KURULU

Baki Remzi SU‹ÇMEZ TMMOB

Nail GÜLER TMMOB

Asiye Ülkü KUTLU HKMO-Kongre Sayman›

Güler YALÇIN HKMO

Erkan ALEMDARO⁄LU ZMO

U¤ur BÜYÜKHAT‹PO⁄LU HKMO fianl›urfa ‹l Temsilcisi

Atilla YAZAR ZMO fianl›urfa fib. Bflk.

DÜZENLEME KURULU

Baki Remzi SU‹ÇMEZ TMMOB

Nail GÜLER TMMOB

Prof. Hüseyin ERKAN HKMO 

Celal BEfi‹KTEPE   HKMO

Doç. Dr. Hülya DEM‹R  HKMO

Cengiz DA⁄DELEN HKMO

Levent ÖZMÜfi HKMO

Asiye Ülkü KUTLU HKMO

Güler YALÇIN HKMO

Talip KIRAN HKMO Diyarbak›r fib.

U¤ur BÜYÜKHAT‹PO⁄LU HKMO fianl›urfa ‹l Tem.

Prof. Dr. Duran TARAKLI ZMO

Prof. Dr. ‹lhami ÜNVER ZMO

Ahmet GÖKSOY ‹MO

Çetin KURTO⁄LU Jeoloji Müh. Odas›

Zafer SAL Jeofizik Müh. Odas›

Erdo¤an IfiIK Kimya Müh. Odas›

A.Erhan ANGI Meteoroloji Müh. Odas›

DANIfiMA KURULU

Erdal AKDA⁄
Atilla AYDIN
Abdullah AYSU
Bekir BALLI
Emin Argun BARAN
Mümtaz BAYRAM
Yrd.Doç.Dr. ‹lhami BAYRAM‹N
Metin B‹RBUDAK
Prof. Dr. Korkut BORATAV
Doç. Dr. Yücel ÇA⁄LAR
Enver ÇET‹N
Prof. Dr. Bahri ÇEV‹K
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU
R›fat DA⁄
Prof. Dr. Zerrin DEM‹REL
Prof. Dr. Ural D‹NÇ
Erkan EM‹NO⁄LU
Yrd. Doç. Dr. Ali ERD‹
Nihat ERDO⁄AN
Muzaffer ‹lhan ERDOST
Avni F‹fi
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER
Gökhan GÜNAYDIN
Cemil KALEL‹
Prof. Dr. Saim KEND‹R
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK
Dr. Erdal KÖKTÜRK
Zevaittin ÖZCAN
Orhan ÖZKAYA
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Gökflin SEYLAM
Mehmet SO⁄ANCI
Yüksel fiAH‹N
Yusuf fiENCAN
Dr. Necat fiENGÜN
Hüseyin ÜLKÜ
Dr. Naz›m YILMAZ

DESTEKLEYEN KURULUfiLAR

fianl›urfa Valili¤i
fianl›urfa Belediye Baflkanl›¤›
Harran Üniversitesi Rektörlü¤ü
GAP - BK‹ Bölge Müdürlü¤ü



UYGULAMALI KAMULAfiTIRMA TEKN‹⁄‹
Bu kitap, kamulaflt›rma konusunda, uygulay›c›lara a¤›rl›kl› olarak teknik yönde

olmak üzere pratik bilgiler vermek amac›yla haz›rlanm›flt›r. 2942 say›l› Kamulaflt›r-
ma Kanunu'nda, 4650 say›l› Kanunla önemli de¤iflikliklerin yap›lm›fl olmas› ve baz›
bak›mlardan uygulaman›n yarg› kararlar›yla desteklenerek yeni yeni oturmaya bafl-
lamas› nedeniyle, zaman zaman görüfl ve yorumlarla da katk› verilmeye çal›fl›lm›fl,
yer yer de ayr›nt›ya girilmifltir.

Kitab›n haz›rlanmas›na, Türkiye‘yi Kuzeyden Güneye kat eden yaklafl›k 1070
Km uzunlu¤undaki uluslararas› Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesin-
deki kamulaflt›rma çal›flmalar› s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar ve ortaya konan çö-
zümler ve çözüm önerileri büyük ölçüde yard›mc› olmufltur.

Yunus AKAY, Yusuf Ç‹ÇEK (Yazarlar›n Önsözünden)

TAfiINMAZ (GAYR‹MENKUL) DE⁄ERLEMES‹
Kitap; mühendis, mimarlara ve kamulaflt›rma, özellefltirme, devletlefltirme hiz-

metleri ile Kadastro, ‹mar, Emlak, Gelir, Kurumlar Vergisi, Vergi Usul, Belediye
Gelirleri, Arsa Ofisi, Harçlar, Kira, Kat Mülkiyeti, vb. yasalar›n uygulamalar› için hiz-
met vermek zorunda olan uzmanlara yönelik uygulamalarda düflünülerek haz›rlan-
m›flt›r.

Kitab›n yazarlar›n›n anabilim dal›; Sermaye Piyasas› Yasas›’na göre ekspertiz hiz-
meti verecek uzmanlar için haz›rlanan e¤itim programlar› ana içeri¤ine de katk›da
bulunmufltur. Yazarlar bu katk›lar› göz önünde tutmufllar ve kitapta Sermaye Piya-
sas› Mevzuat› Çerçevesinde De¤erleme Hizmeti Verecek fiirketlere ve Bu fiirket-
lerin Kurulca Listeye Al›nmalar›na ‹liflkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤’de belirtilen s›nav
konular›n›n büyük bir bölümüne yer vermifllerdir. (Önsözden)

Bu iki kitab› edinmek isteyenler, afla¤›daki iletiflim bilgilerinden herhangi biri kanal›yla Odam›za veya
en yak›n fiubemize ulaflmal›d›rlar. Posta veya kargo ücreti ödenmek kofluluyla gönderim olanakl›d›r.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
0.312.232 5777 • www.hkmo.org.tr • hkmo@hkmo.org.tr 
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K ‹ T A P  T A N I T I M I

1- Kamulaflt›rman›n amac›, tan›m›, yasal dayanaklar›
2- Kamulaflt›rman›n ilkleri,
3- Kamulaflt›rmaya yetkili idareler ve onay mercileri
4- Kamulaflt›rmaya yap›lan itirazlar
5- Kamulaflt›rma konusu olan ve olmayan fleyler
6- Bafllang›ç ve haz›rl›k çal›flmalar›

7- Kamulaflt›rma planlar›n›n yap›m›, dosyalar›n›n haz›rlanmas›
8- Arazi edinimi
9- Özel durumlar ve baz› kanunlar›n kamulaflt›rmaya etkisi
10- Kamulaflt›rmada otomasyon ve arfliv iflleri
11- Kamulaflt›rmada harç ve masraflar
12- Örnekler

K‹TAP ‹ÇER‹S‹NDEK‹ KONU BAfiLIKLARI



SCALA ‹LAN
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Ülkemizde yaz mevsimi ile birlikte  dinlence a¤›r-
l›kl› bir sürece girmek ola¤and›r. Rutin faaliyetler ve
görevler d›fl›nda bir eylemsizlik dalgas›  oluflur her
yanda. Ancak TMMOB aç›s›ndan  mevsim özelli¤ine
uygun s›cak ortamlar yafland›.Ülkeye, topluma ve
mesleklerimize karfl› sorumluluklar›m›zdan  bu eylem-
sizlik rüzgar›na kap›lmamam›z gerekti¤inin bilinciyle
çal›flmalar›m›z› sürdürdük.

TMMOB 38. Dönem çal›flma program›m›zda “50
y›ll›k deneyim ve bilgi birikimimiz ›fl›¤›nda günümüzün
yüklü gündemi ve sorunlar› de¤erlendirildi¤inde; mes-
leki demokratik kitle örgütü olman›n sorumlulu¤uyla
hareket ederek ça¤dafl, ba¤›ms›z, demokratik ve sana-
yileflen bir TÜRK‹YE özlemiyle, üyelerinin sorunlar›-
n›n toplumun sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› bilinciyle
halktan ve emekten yana tav›r alan, bu do¤rultuda po-
litikalar üreten ve mücadele veren bir Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i’ne  üyelerimizin ve halk›m›-
z›n ihtiyac› devam etmektedir. TMMOB toplumsal so-
rumlulu¤u gere¤i toplumsal muhalefetin oda¤›nda yer
alarak onurlu yürüyüflüne ve dik durufluna devam
edecektir” demifltik.

Bir y›l› tamamlad›¤›m›z süreçte  çal›flma program›-
m›zda söyledi¤imiz gibi Odalar›m›z ve üyelerimiz ile
birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme,
birlikte uygulama ilkesiyle hareket ettik.Ülkemizdeki
ve dünyadaki emek ve demokrasi güçleriyle dayan›fl-
ma içinde; Ba¤›ms›zl›kç›, eflitlik ve özgürlükçü, bar›fl ve
dayan›flmac› bir TÜRK‹YE ve DÜNYA için çal›flmala-
r›m›z› sürdürdük.

Bu ba¤lamda  güncemize bakt›¤›m›zda ;
Türkiye Sosyal Forumu Kuruldu…
“Baflka bir dünya, Baflka bir Avrupa, Baflka bir

Türkiye, Baflka bir yaflam mümkün!!!” diyenlerle bir-
likte Türkiye Sosyal Forumu (TSF) kurulufluna öncü-
lük edildi.Türkiye Sosyal Forumunun  çal›flmalar›nda
emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, çeflitli der-
nekler ve  sivil  insiyatifler etkin rol oynuyor.

TSF 1. haz›rl›k toplant›s› 10 Eylül 2005 tarihinde

‹stanbul da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› top-
lant› salonunda yap›ld›. Bu haz›rl›klar yan› s›ra Avrupa
Sosyal Forumu 3. haz›rl›k toplant›s› ‹stanbul’da ger-
çeklefltirildi. TMMOB ve ba¤l› odalar›n temsilcilerinin
de kat›ld›¤›  toplant›n›n Sekreteryal›¤›n› Türkiye Sos-
yal Forumu yürüttü.

KESK ile Dayan›flma
Kamu çal›flanlar› temsilcilerinin  Hükümet yetkilile-

ri  ile bafllayacaklar› Toplu Görüflme süreci öncesi ve
görüflmeler boyunca  KESK ve ba¤l› sendikalar›n ey-
lemlerine destek verildi. 15 A¤ustos 2005 tarihinde
Kolej kavfla¤›ndan Yüksel Caddesine yürüyüflte KESK
eylemine, 18 A¤ustos 2005 tarihinde Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› önünde KESK- Kültür-Sen eylemine,
19 A¤ustos 2005 tarihinde Emekli Sand›¤› Genel Mü-
dürlü¤ü önünde KESK-Bes eylemine, 19 A¤ustos 2005
tarihinde Ankara Posta ‹flleme Merkezi önünde KESK-
Haber-Sen eylemine, 19 A¤ustos 2005 tarihinde Gü-
ven Parkta KESK- Tüm Bel-Sen eylemine, 22 A¤ustos
2005 tarihinde Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde KESK-
E¤itim-Sen eylemine, 24 A¤ustos 2005 tarihinde 

Ankara Nümune Hastanesi önünde KESK- SES ey-
lemine, 26 A¤ustos 2005 tarihinde DS‹ Genel Müdür-
lü¤ü önünde KESK- ESM eylemine, 29 A¤ustos 2005
tarihinde Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü önünde
KESK eylemine, 31 A¤ustos 2005 tarihinde Ankara ‹l
Telekom Müdürlü¤ü önünde KESK- Haber-Sen eyle-
mine kat›larak destek verildi.

Yap›lan tüm eylemlerde  TMMOB yönetim kuru-
lu baflkan› Mehmet SO⁄ANCI destek konuflmalar›
yaparken ortak üye taban›  üyelerimizin sorunlar›n›n
çözümü ve taleplerini de kamuoyuna iletti.

Demokratik Türkiye ‹nsanca Yaflam  Mitingi
03 Eylül 2005  tarihinde yap›lan Yönetim Kurulu

toplant›s›nda; Kamuda çal›flan mühendis, mimar ve fle-
hir planc›lar›n›n “ücret yetersizli¤i, dengesizli¤i ve ça-
l›flma alanlar›n›n yok edilmesi” sorunlar›n›n yan› s›ra
iflsiz mühendis,mimar ve flehir planc›lar› ile giderek
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yoksullaflan ücretli çal›flan üyelerimiz ve emekli mes-
lektafllar›m›z›n sorunlar›n› gündeme tafl›mak; insanca
ve bar›fl içinde yaflama istemlerimizi dile getirme ve
bu güne dek söylediklerimizi bir kez daha hep birlik-
te yinelemek için 8 Ekim 2005 günü Ankara’da
TMMOB mitingi yap›lmas› karar› al›nd›. K›sa sürede
etkin bir haz›rl›k süreci bafllat›ld›.

8 Ekim 2005 tarihi binlerce mühendis, mimar ve
flehir planc›n›n birlikte alanlar› doldurdu¤u, coflku
içinde gür sesleriyle hayk›rd›¤›, örgütlülü¤ün birlikteli-
¤in gücünü dosta düflmana gösterdi¤i gün olarak
TMMOB tarihine yaz›ld›. 

‹pekyolu Vadisi Serbest Bölge Karar› Aleyhi-
ne Aç›lan Dava, Kamu Yarar›na Sonuçland› …

TMMOB’nin, 15 Aral›k 1998 tarihli Resmi Gaze-
te’de yay›mlanan “ ‹pekyolu Vadisi Serbest Bölgesi’nin
Yer ve S›n›rlar›n›n Belirlenmesi Kurulup ‹flletilmesine
Dair” Bakanlar Kurulu Karar›’n›n iptali istemiyle aç-
m›fl oldu¤u dava sonuçland›.

Yaklafl›k 7 y›ldan bu yana süren dava hakk›nda Da-
n›fltay 10. Daire ile 6. Daire’nin 5 Temmuz 2005 ta-
rihli ortak toplant›s›nda 1999/474 Esas, 2005/3949 sa-
y›l› kararla Bakanlar Kurulu Karar›n›n iptaline karar
verilmifltir. Dan›fltay 10. Daire karar›n›n gerekçesin-
de, hukuka ayk›r› yönler flöyle belirlendi:

”Dava konusu Bakanlar Kurulu Karar›, bir serbest
bölgenin yer ve s›n›rlar›n›n belirlenmesine ve kurulup
iflletilmesine iliflkin bir karard›r.

Devletin milli s›n›rlar› içinde gümrük hatt› d›fl›na
ç›kart›lan ve baz› kanun hükümlerinin uygulanmad›¤›,
ihtiyaç duyulan özel mülkiyetteki arazinin Kamulaflt›r-
ma Kanunu hükümleri uyar›nca idarece kamulaflt›r›la-
rak temin edildi¤i, ülkenin d›fl ticaret hacmini genifllet-
mek, ithalat› ihracat› kolaylaflt›rmak, istihdam hacmini
üretim, döviz gelirlerini art›rmak, yabanc› sermaye ve
teknoloji giriflini h›zland›rmak gibi amaçlarla kurulan,
özel bir yönetimin uyguland›¤› belirli bir bölgeyi ifade
eden serbest bölgenin bu nitelikleri dikkate al›nd›¤›n-
da, serbest bölgenin yer ve s›n›rlar›n›n belirlenmesi ve
kurulmas› karar›n›n 3218 say›l› Yasada öngörülen
amaca, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere ve ka-
mu yarar›na uygun olup olmad›¤›n›n incelenmesi bü-
yük önem tafl›maktad›r...

Dava konusu ‹pekyolu Vadisi Serbest Bölgesinin
Yer ve S›n›rlar›n›n Belirlenmesi ve Kurulup ‹flletilmesi-
ne Dair Karar’›n ise; serbest bölge kurucu ve iflleticisi
A.fi. nin 01.12.1998 tarihli dilekçesi ekinde sundu¤u ön
fizibilite raporu üzerine, yasalarda öngörülen amaçlar
ve serbest bölge kurulmas› için gerekli koflullara uy-
gunluk yönünden hiçbir inceleme, araflt›rma, haz›rl›k
ve ilgili kurulufllarla de¤erlendirme yap›lmadan
09.12.1998 tarihinde al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.
Di¤er yandan, Orman Bölge Müdürlü¤ü, Köy Hizmet-
leri Genel Müdürlü¤ü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
l›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Çevre Bakanl›¤›’nca
savunmaya esas olmak üzere haz›rlanan görüfllerde de,
önceden herhangi bir inceleme, araflt›rma ve haz›rl›k
yap›lmamas› nedeniyle, kesin bir yarg›ya var›lmaks›z›n,
olas› durumlara göre görüfl belirtildi¤i de ortadad›r.

Bu durumda serbest bölge yer ve s›n›rlar›n›n be-
lirlenip kurulmas› karar› verilmesinden önce yukar›da
belirtilen yönlerden yap›lmas› gereken araflt›rma, in-
celeme ve de¤erlendirmeler yap›lmadan karar veril-
mifl olmas› nedeniyle dava konusu ifllemde hukuka
uyarl›k görülmemifltir.”

Önümüzdeki Süreç
TMMOB, 2005 y›l›n›n kalan günlerinde de  çal›flma

program›nda belirtilen çerçevede gerek merkezi ge-
rekse odalar›n›n sekreteryal›¤›nda  çal›flmalar›n› sür-
dürecektir. Mesleki demokratik kitle örgütü olman›n
sorumlulu¤uyla hareket ederek, bilimin ve bilimsel ge-
liflmelerin sonuçlar›ndan mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›n›n hizmetlerinden ülkenin, toplumun, insan-
l›¤›n yararlanabilmesi için  bilimsel ve teknik kongre,
sempozyum ve toplant›larla etkinlikler yapacakt›r.

Önümüzdeki süreçte ülkemizdeki temel sorunla-
ra çözümler ortaya koyaca¤›na inand›¤›m›z; TMMOB
Toprak Reformu Kongresi (11-13 Kas›m 2005),
TMMOB Mühendislik E¤itimi Sempozyumu (18-19
Kas›m 2005), TMMOB Ö¤renci Kurultay› (26 Kas›m
2005 ), TMMOB Sanayi Kongresi (16-17 Aral›k 2005),
TMMOB 5.Enerji Sempozyumu (21-23 Aral›k 2005)
gerçeklefltirilecektir.

Güçlü bir örgüt yap›s›yla birlikte  50 y›l› ge-
ride b›rakarak  odalar›m›zla  üyelerimizle onur-
lu yürüyüflümüz devam edecektir.
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2002 y›l›nda 59 uncu hükümet döneminde TBMM

de  kabul edilen 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ve

4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu 01 Ocak

2003 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 4734 say›l› Kamu

‹hale Kanununda 2003 y›l›nda iki, 2004 y›l›nda da iki

olmak üzere dört kez de¤iflikli¤e gidilmifl, Kamu ‹hale

Sözleflmeleri kanununda 2004 y›l›nda birkez de¤ifliklik

yap›lm›flt›r.  Kamu ‹hale Kanununun gündeme geldi¤i

ilk günden itibaren gerek odam›z ve gerekse Türk

Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i bünyesinde konu her

yönüyle ele al›nm›flt›r. Kamu ‹hale Kurumu yetkilileri-

nin de kat›l›m›yla panel, sempozyum ve  kurultaylar da

oturumlar düzenlenmifltir. Oda bileflenlerinden gelen

görüfl ve öneriler ortaklaflt›rarak oluflturulan

TMMOB görüflü, Odam›z›n da kat›l›m›yla baflta

TBMM Bay›nd›rl›k, ‹mar Ulaflt›rma ve Turizm Komis-

yonu olmak üzere ilgili birimlere süreç içerisinde  ile-

tilmifltir. ‹fade edilen tüm bu geliflmeler, Odam›z  ve

TMMOB görüfl ve önerileri Oda ve TMMOB yay›nla-

r› ile birlikte yaz›l› ve görsel bas›n arac›l›¤› ile  hem

üyelere hem de kamuoyuna  ulaflt›r›lm›flt›r.

Ancak yap›lan tespitler, oluflturulan görüfl ve öne-

rilerin istenildi¤i düzeyde dikkate al›nd›¤›n› ve de¤er-

lendirildi¤ini söylemek olas› de¤il. Bilindi¤i üzere, son

günlerde 4734 ve 4735 say›l› Kamu ‹hale Kanununda

de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda Kanun Tasar› Tasla¤› ye-

niden gündeme gelmifltir. 

Kamu ‹hale Kurumu TMMOB ye gönderdi¤i

23.08.2005 tarihli yaz›s›nda ; Kanun Tasar› Tasla¤›n›n

kurumun web sitesinde kamuoyunun görüfl öneri ve

elefltirilerine aç›ld›¤› ,Taslakta yer alan yenilik ve/veya

de¤ifliklilerin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lacak

toplant›ya TMMOB nin görüfl ve önerileri ile  kat›l›m›

istenilmifltir.

TMMOB, 4734 ve 4735 say›l› Kamu ‹hale Kanu-

nunda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda Kanun Tasar› tas-

la¤›na iliflkin görüflünü Kamu ‹hale Kurumuna iletmifl-

tir. Tasar›da   yer alan de¤ifliklikler üzerine genelde

olumlu bulundu¤u yönünde görüfl sunulmufltur. Tasa-

r› tasla¤›nda yer alan 1 ve 2. inci madde üzerine

sunulan TMMOB görüflü ise; “.. Madde 1’de “Mi-

marl›k ve Mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro

imar uygulama, her ölçekte imar  plan› K.‹.K Kanununun

4. maddesinde  yer alan “Hizmet“ tan›m›ndan ç›kart›la-

rak 48 inci madde de yer alan “Dan›flmanl›k Hizmeti” ta-

n›m›na ilave edilmifltir. Böylece, bu hizmetlerin Belli istek-

ler aras›nda ihale yöntemine göre ihale edilmesi öngörül-

mektedir.

Dan›flmanl›k hizmetleri tan›m› gere¤i kapsaml› ve kar-

mafl›k özel  uzmanl›k ve deneyim gerektiren hizmetlerdir.

Her ne kadar bu hizmetler özel uzmanl›k ve deneyim ge-

rektirmekteyse de bunlar›n bir ço¤u kapsam› ve içeri¤i aç›-

s›ndan, tan›ml›, özel teknik flartnameleri belirgin ve ço¤u

eflik de¤erlerin alt›nda olan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin

daha önce oldu¤u gibi dan›flmanl›k hizmetleri içinde yer

almas› mevcut sorunlar› çözemeyece¤i gibi, geçmiflte ya-

flanan sorunlar›n tekrarlanma olas›l›¤› da yüksektir. Bu ne-

denlerle yukar›da belirtilen gerekçelerde göz önüne al›na-

rak  bu ve benzeri hizmetlerin 4 üncü maddede “Teknik

Hizmetler” ad› alt›nda ayr›ca tan›mlanmas› uygun ola-

cakt›r. 4 üncü maddede yer almas› önerilen “Teknik Hiz-

metler Tan›m›” afla¤›dad›r.

Teknik Hizmetler; Serbest Mühendislik Mimarl›k

ve fiehircilik meslek alan›na giren her türlü dan›flmanl›k,

mühendislik, mimarl›k ve flehircilik hizmetleri, araflt›rma,

yerseçimi, etüt, harita, kadastro, plan, imar plan›, uygula-

ma, proje, resim, hesap, ÇED, fiyat analizi, fizibilite, ifllet-

me, bak›m, onar›m, arama faaliyet raporu vb. ile bunlar›n
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yap›m› ile ilgili her türlü, kontrollük, teknik uygulama so-

rumlulu¤u vb. hizmetler. 

48 inci madde de¤iflikli¤inde Mühendislik, Mimarl›k

ve Planlama ifadesinin dan›flmanl›k hizmetleri tan›m›nda

yer almas›, ancak imar ve uygulama ve her ölçekte imar

plan› etüt ve proje, harita ve kadastro ifadelerinin dan›fl-

manl›k hizmeti tan›m›ndan ç›kart›lmas› önerilmektedir.

Böylece, mühendislik, mimarl›k, planlama aln›nda, kap-

sam ve içerik bak›m›ndan karmafl›k olan, özel deneyim

ekip ve uzmanl›k gerektiren, eflik de¤erlerin üstendeki

hizmetleri dan›flmanl›k hizmeti kapsam›nda ihale edilme-

sine olanak verilmifl olacakt›r.

2 nci maddede kanunun 10 uncu maddesine iliflkin

de¤ifliklikle, benzer ifl deneyimi yap›mla ilgili hizmet

iflleri 15 y›la ç›kart›lmaktad›r. Bu durum idarelerin yorum

farkl›l›klar›na neden olabilecek ayr›ca teknik hizmetlerle il-

gili firmalar aras›nda eflitsiz uygulamalara neden olabile-

cektir. 15 y›l deneyim konusu teknik hizmetler, mühendis-

lik, mimarl›k ve planlama alan›n› kapsayacak biçimde

aç›kl›kla tan›mlanmal›d›r…”  fleklindedir.

TMMOB  bu önerisi ile (daha önceki çal›flma ve

önerilere paralel olarak ); Mühendislik, Mimarl›k ve

Planlama konular›n›n ayr› bir kategori olarak  ele al›n-

mas› ve ikincil mevzuat›n buna göre düzenlenmesi, ya-

p›m ve yap›mla ilgili hizmet ifllerinde benzer ifl dene-

yim süresininde bu çerçevede 15 y›la ç›kart›lmas› ve

afl›r› düflük tekliflere çözüm getirilmesi konular› önce-

likli olarak vurgulanmaktad›r.

Kamu ‹hale Kanunun 10. maddesi (b) bendinin (2)

numaral› alt bendinde belirtilen ifl deneyimini göste-

ren belgelerden ifl denetleme ve ifl yönetme belge-

lerinin verilmesine yönelik 15.08.2003 tarih ve 4964

say›l› kanun ile birlikte Hizmet Al›mlar› ‹haleleri Uygu-

lama yönetmeli¤inde 08 Haziran 2004 tarihinde de¤i-

fliklikler yap›lm›flt›r. Ayn› durum 2004 y›l› Kamu ‹hale

Genel Tebli¤inin VII-B ‹fl Deneyimi Belgeleri bafll›¤› al-

t›nda da vurgulanm›flt›r.

Deneyim belgelerinin verilmesinde, kanun madde-

si ile yönetmelik maddelerinin  tam olarak örtüflme-

di¤i dile getirilmektedir. 4964 say›l› kanun maddesiyle

Kamu ‹hale Kanunu’nun 10 uncu maddesine yap›lan

ekleme ile söz konusu belgelerden yap›m ve yap›m

ile ilgili hizmet ifllerinde bulunan gerçek kiflinin mü-

hendis ve mimar olma koflulu arand›¤› hükmü getiril-

mifltir.

Ancak; Yönetmelik hükümlerinde ise “‹fl Denet-

leme” ve “‹fl Yönetme” belgelerinin sadece Yap›m

ve Yap›m ile ilgili hizmetler için geçerli oldu¤u vurgu-

lanmaktad›r. Yönetmelik hükümlerinin ilgili kanun hü-

kümlerine ayk›r› olamayaca¤› temel ilkesinde s›k›nt›la-

r›n oldu¤u ifade edilmektedir. Son de¤ifliklikler sonu-

cu Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Özel sektörde ça-

l›flan bir çok Harita Kadastro Mühendisi bu belgeleri

alamam›fllard›r. Söz konusu belgeleri yönetmelik de¤i-

fliklik öncesi temin eden  baz› meslektafllar›m›z hak-

k›nda da ihaleler sürecinde belgelerin geçersiz oldu¤u

yönünde (‹haleyi yapan kurum ve Kamu ‹hale Kuru-

muna ) itirazlar yap›lm›flt›r.

Afla¤›da verilen örnek:  ‹fl Denetleme belgesi

alan ve flirket kurmufl bir meslektafl›m›z›n bir  kuru-

mun ihalesine ifl deneyimi olarak bu  belgeyi sunmas›,

ihaleye girerek ifl almas› ve bunun sonucu ihaleye ka-

t›lan di¤er bir firma taraf›ndan ‹fl Denetleme belgesi-

nin geçersiz oldu¤u belirtilerek Harita Kadastro Mü-

hendislik Hizmetlerin de yasa ve yönetmelik çerçeve-

sinde bu belgelerin al›namayaca¤›   ileri sürülerek Ku-

ruma ve Kamu ‹hale Kurumuna ihalenin iptali yönün-

de itiraz yap›lm›flt›r. Sürece iliflkin Kamu ‹hale Kuru-

munun 16.6.2005 tarih 2005/UH.Z -1170 nolu karar›

özetle verilmektedir.

“ Esas inceleme raporu ve ekleri ile ihale dosyas› in-

celendi : 

‹tirazen flikayet dilekçesinde özetle;  …tarihinde iha-

lesi yap›lan ...Belediyesi  Say›sal Hali Harita ifli ihalesinin

üzerinde b›rak›ld›¤› .. Ortak Giriflim ortaklar›ndan …

Ltd.fiti.’ce sunulan ...Belediyesi  Halihaz›r Harita ifline ait

...Belediyesi Baflkanl›¤›nca düzenlenerek verilen ve kurum

taraf›ndan kabul edilen ‹fl Denetleme Belgesinin , Hizmet

Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inin 58.maddesinin c

bendine ve 2004 y›l› Kamu ‹hale Genel Tebli¤inin VII-B

bendindeki esaslara uygun olarak düzenlenmedi¤i , flöyle

ki  say›sal halihaz›r harita iflinin yap›m ile ilgili hizmet ifli

HKMO Bülteni • Kas›m 2005

56



olmad›¤›, 4734 say›l› kanun 4 üncü maddesinde hizmet

iflleri aras›nda harita ve kadastro hizmet ifllerinde say›ld›-

¤› söz konusu halihaz›r harita iflinin gelece¤e yönelik bir ifl

de¤il, mevcut durumun tespitini yapmaya yönelik bir ifl-

lemler bütünü oldu¤undan  kanunda tan›mlanan bir hiz-

met ifli oldu¤u , dolas›yla halihaz›r harita iflinin yap›mla il-

gili hizmet ifli olarak nitelenmesinin mümkün olmad›¤› , bu

nedenle ...Belediye Baflkanl›¤›nca düzenlenerek verilen ve

kurum taraf›ndan kabul edilen ‹fl Denetleme Belgesi-

nin ve kabul edilmesinin hatal› bir ifllem tesisi oldu¤u,…

iddialar›na yer verilmifltir. 

Baflvuru sahibinin iddialar›n› de¤erlendirilmesi sonu-

cunda  afla¤›daki hususlar tespit edilmifltir…  4734 say›l›

Kanunun  ‹haleye Kat›l›mda Yeterlik Kurallar› bafll›kl› 10

uncu maddesinin b bendinde mesleki ve teknik  yeterlili-

¤in belirtilmesi için isteklinin ihale konusu ifl veya benzer

ifllerde ; mal ve hizmet al›mlar› için son befl y›l içinde , ya-

p›m iflleri için ise son onbefl y›l içerisinde kamu ve özel

sektörde o ifle ait sözleflme bedelinin en az %70 i oran›n-

da gerçeklefltirdi¤i veya %50 si oran›nda denetli¤i veyahut

yönetti¤i idarece kusursuz kabul edilen benzeri ifllerde il-

gili deneyimi gösteren belgelerin istenece¤i, bu belgeler-

den yap›m ve yap›mla ilgili hizmet ifllerinde denetleme ve-

ya yönetme görevi nedeni ile al›nanlarda gerçek kiflinin

mühendis veya mimar olma flart› aranaca¤› ‹fl Bitirme yö-

netim veya denetim süreti ile elde edilecek belgelerin, bel-

ge sahibi kifli veya kurulufllar›n›n d›fl›ndaki istekliler tara-

f›ndan kullan›lmayaca¤› , belgelerin devredilemeyece¤i ,

kiraya verilemeyece¤i  ve sat›lamayaca¤› , bu belge sahip-

lerinin kuracaklar› veya ortak olacaklar› tüzel kifliliklerin

ihaleye girebilmesinde tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla his-

sesine sahip olmalar›, her ihalede bu oran›n aranmas› ve

teminat süresince bu oran›n muhafaza edilmesinin zorun-

lu oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inin 58

nci maddesinin (c) bendin de; “‹fl denetleme belgesi:

1)  Kamu kurum ve kurulufllar›nda mimar veya mü-

hendis olmak kayd›yla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak

denetledikleri yap›mla ilgili hizmet ifllerinde, sözleflme be-

delinin en az % 50 ‘sinde fiilen görev yapm›fl olmak flar-

t›yla kontrol mühendisi ve ayn› teknik seviyede görev ya-

panlara ifl sahibi idare (sözleflmeyi yapan idarenin yetkili

makam›), taraf›ndan tek sözleflme ile iliflkili olarak düzen-

lenir ve verilir.

2) Kamuya taahhütte bulunulan yap›mla ilgili hizmet

ifllerinde, mimar veya mühendis olmak kayd›yla, yüklenici

bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleflme be-

delinin en az % 50 ‘sinde fiilen denetleme yapm›fl olanla-

ra ilgili idare (sözleflmeyi yapan idarenin yetkili makam›)

taraf›ndan tek sözleflmeye iliflkin olarak düzenlenir ve ve-

rilir. “ hükmüne yer verilmifltir.

2004 Y›l› Kamu ‹hale Genel Tebli¤inin VII-B. ‹fl Dene-

yimi Belgeleri bafll›¤› alt›nda; “7- Hizmet Al›mlar›nda ‹fl

Denetleme ve ‹fl Yönetmeye ‹liflkin ‹fl Deneyimi

4734 say›l› Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü f›k-

ras›nda; yap›m ve yap›mla ilgili hizmet ifllerinde, denetle-

me veya yönetme görevi nedeniyle al›nanlarda gerçek ki-

flinin mühendis veya  mimar olma flart›n›n aranaca¤›,

Hizmet Al›m› ‹haleleri  Uygulama  Yönetmeli¤inin 54 ün-

cü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde; yap›mla ilgi-

li hizmet ifllerinde mühendis veya mimar olmak ve sözlefl-

me bedelinin en az % 50 ‘sinde fiilen görev yapmak kay-

d›yla;

1)  Denetleme veya yönetme görevlerinde bulunan

kamu görevlilerine ifl denetleme veya ifl yönetme belgesi,

2)  Yüklenici bünyesinde görev yapanlara ifl denetle-

me belgesi,

3)  Kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluflla-

r›nda yönetilen ifllerle ilgili olarak, anonim flirketlerde ge-

nel müdür,  murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yö-

netim kurulu baflkan›, limited flirketlerde müdür olarak

görevlerini aral›ks›z en az 5 y›l yapt›klar›n› Türk Ticaret

Kanunu ‘na göre tevsik edenlere ifl yönetme belgesi,

fieklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amac›yla

düzenlenece¤i belirtilmektedir.

Kanunun 10 uncu maddesi ve Yönetmeli¤in 54 üncü

maddesinde denetleme veya yönetme görevi nedeniyle al›-

nacak belgelerin yap›mla ilgili hizmet iflleri için söz konu-

su olaca¤›, bu kiflilerin mühendis veya mimar olmas› ge-

rekti¤i ve sözleflme bedelinin en az % 50 ‘sinde fiilen gö-

rev yap›lmas› gerekti¤i düzenlenmifltir.

Bu çerçevede yap›mla ilgili hizmetler d›fl›nda ifl denet-
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leme ve ifl yönetme belgesi verilemeyece¤i, yap›mla ilgili

hizmet ifllerinde ancak mühendis veya mimar olanlar için

ifl denetleme veya ifl yönetme belgesi düzenlenebilece¤i,

tekniker veya teknisyen olarak görev yapanlar yap›mla il-

gili hizmet iflinde denetleme veya yönetme faaliyetinde

bulunsalar dahi ifl denetleme veya ifl yönetme belgesinin

söz konusu olamayaca¤› hususu dikkate al›nmal›d›r. Hiz-

met al›mlar›nda denetleme ve yönetmeye iliflkin ifl dene-

yimi sadece yap›mla ilgili hizmet iflleri için geçerli oldu¤u

dikkate al›narak, yap›mla ilgili hizmet iflleri d›fl›ndaki ifl-

lerin idari flartnamelerinde ifl deneyimi ile ilgili olarak de-

netleme ve yönetmeye iliflkin ifl deneyimine yer verilme-

mesi gerekmektedir” düzenlemesi yer almaktad›r…‹ha-

le üzerine kalan Ortak Giriflim pilot orta¤› Ltd. fiti tara-

f›ndan sunulan ifl denetleme belgesinin, flirketin %51 his-

sesine sahip..harita mühendisi M.E ad›na düzenlendi¤i

görülmüfltür. 

4734 say›l› kanunda yap›mla ilgili hizmet ifli tan›mlar-

da yer almamakla birlikte , hem kanun hem de yönetme-

likte yap›mla ilgili hizmete iliflkin hükümlere yer verilmifl-

tir.Gerek Kanun gerekse hizmet al›m› ihaleleri uygulama

yönetmeli¤i hükümleri do¤rultusunda, yap›mla ilgili hiz-

met ifllerinde ‹fl Denetleme ve ‹fl yönetme belgesinin ve-

rilmesin ve kullan›lmas›ndaki amac›n, sektörün de hizmet

vermifl mühendis ve mimarlar›n geçmiflte emek vermifl

konulardaki deneyimlerinin mühendislik disiplinlerine

ba¤l› olarak an›lan sektörde kullanabilmelerini sa¤lamak

oldu¤u , ‹fl denetleme belgesi verilen kiflinin Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisi olmas› ve halihaz›r ha-

rita yap›m›nda yap›m kökenli hizmet ifli olmas›n-

da kaynakl› olarak sunulmufl olan belgenin somut olay›n

özelli¤i de dikkate al›narak uygun oldu¤u sonucuna var›l-

m›flt›r.

Kamu ‹hale Kurumunun karar›nda görülece¤i üze-

re halihaz›r harita yap›m›n›n yap›mla ilgili hizmet ifli ol-

du¤u belirtilmifltir. Harita Kadastro Mühendisli¤i te-

mel bir mühendislik alan› olup, yap›mla ilgili her afla-

mada zorunlu olarak iliflkilidir. Kamu ‹hale Kurumu-

nun bu karar› ile “‹fl Denetleme” ve ‹fl Yönetme bel-

gelerinin Harita Kadastro Mühendislik Hizmetlerinde

verilmesi hususundaki kanun ve yönetmelikler aras›n-

daki çeliflki de dolayl› olarak flimdilik giderilmifl görül-

mektedir. 

Kamu ‹hale Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-

k›nda Kanun Tasar› Tasla¤›nda deneyim süreleriyle il-

gili olarak 10 uncu madde de yap›lan “... Yap›m ve Ya-

p›mla ilgili hizmet iflleri için son onbefl (15) y›l...”

fleklindeki yeni düzenleme meslektafllar›m›z ve mes-

lek alan›m›z yönünden yukar›da belirtilen karar ile bir-

likte de¤erlendirildi¤inde  olumlu bir geliflme olarak

vurgulanmaktad›r.  

Tüm bu geliflmelerin yan›nda 2003 y›l›ndan bu gü-

ne yap›lan ihalelerde afl›r› düflük tekliflerin ihale ko-

misyonunca; ilgili meslek disiplini ve sektörü aç›s›ndan

iyi de¤erlendirilmedi¤i ifade edilmektedir. Meslek ada-

m›, firma, sektör ve çal›flanlar› yönünden yaflam stan-

dartlar›n›n afl›r› bir flekilde geriledi¤i, bununla birlikte

sosyal ve kültürel aç›dan toplumsal s›k›nt›lar›n yaflan-

d›¤› her platformda dile getirilmektedir.

Bu süreçte herkese büyük görev ve sorumlulukla-

r›n düfltü¤ü tüm bileflenlerce asl›nda bilinmektedir.

Mühendis ve Mimarlar üretilen her ürünün maliyetini

ve yans›malar›n› en iyi fleklinde bilen meslek adamla-

r›d›r. O halde ihalelerde yaflanan afl›r› düflük ve anlam-

s›z maliyet hesaplar› neden yap›lmaktad›r. Bu yakla-

fl›mlar ileride kurumlar taraf›ndan belirlenen yaklafl›k

maliyet hesaplar›n›n çok daha gerilere çekilmesinde

etken olaca¤› neden gözden kaç›r›lmaktad›r. 

Mühendis ve Mimarlar bilimsel bilgi ve teknoloji

ile birlikte, ak›l yarat›c›l›k, deneyim, birikim ve yo¤un

emek vererek yer ald›klar› üretim aflamas›nda ülke-

mizde ve dünyada yaflan›lan küreselleflme ve yap›sal

de¤ifliklikler sürecinde bilinçli ve duyarl› olmak ve sav-

rulmamak durumundad›rlar. 

TMMOB ve bilefleni Meslek Odalar› bu dayan›flma

ruhu içerisinde üyelerinin sorunlar›n›n toplum sorun-

lar›ndan ayr›lamayaca¤› anlay›fl› içerisinde üyelerinin,

mesle¤in, kamunun ve toplumun ç›karlar› yönünde

her zaman  oldu¤u gibi çal›flmalar›n› gelifltirerek sür-

dürmek durumundad›r.
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