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Bültenimizin bu say›s›nda  kapak konusunu 6. Yaz E¤itim Kamp›na ay›rd›k. Yaz E¤itim
Kamp› Odam›z›n süreli etkinliklerinden olup, alt›nc›s› bu y›l 25 A¤ustos-2 Eylül tarihlerinde
Foça/‹zmir’de gerçeklefltirildi. 

Bu y›l etkinli¤imizin ana temas› DENGELER olarak seçildi. Bu  amaç çerçevesinde e¤itim
program›; mesleki ve teknik e¤itimlerin yan›nda, güncel ve toplumsal geliflmelerin, sosyal,
ekonomik ve  kültürel  sorunlar›n da ele al›nd›¤› seminerleri, konferanslar› ve sunumlar›
içerecek flekilde haz›rland›. Yaz e¤itim kamp› sürecinde; kamp alan›n›n düzenlenmesi ve
çad›rlar›n kurulmas›ndan, etkinlik program›n›n uygulanmas› ve atölye çal›flmalar›n›n
yap›lmas›na, yemeklerin haz›rlanmas›, düzenli da¤›t›lmas›ndan sosyal kültürel ve sportif
aktivitelerin gerçekleflmesine kadar tüm aflamalarda ö¤renci arkadafllar›m›z özverili ve
yo¤un bir çal›flma içerisinde oldular. Bu süreci bültenimizin ilk sayfalar›nda sizlerle
paylafl›yoruz.

Trabzon fiubemizce; Artvin Valili¤i, Artvin Belediye Baflkanl›¤›, DS‹ 26.Bölge
Müdürlü¤ü’nün katk›lar›yla düzenlenen “Artvin’de Arazi Kullan›m› ve Mülkiyet Sorunlar›”
konulu Forum 30 Haziran 2007 tarihinde Artvin Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü Salonunda
gerçeklefltirildi. Forumda yap›lan konuflmalarda mülkiyet kavram›, kadastro, kamulaflt›rma,
çok amaçl› kadastro bilgi sistemeleri, imar uygulamalar› vb. konulara de¤inilerek Harita
ve Kadastro Mühendisli¤inin önemi vurguland›. Tart›fl›lan konular›n ayr›nt›lar›n› bu
say›m›zda bulabilirsiniz.

Odam›z›n da üyesi oldu¤u Uluslararas› Karto¤rafya  Birli¤i’nin (ICA) 14. Genel kurulu 4-
8 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda Moskova’da yap›ld›. ICA’ya üye 83 ülke bulunmak-
tad›r. Odam›z, 2003 y›l›nda yap›lan ICA Genel Kurulunda, Di¤er Organizasyonlar
Kategorisinden (Affiliate Member) ICA’ya üye olmufltur. ICA Genel Kuruluyla ilgili
geliflmeleri bu say›m›zda sizlere ulaflt›r›yoruz.

TMMOB 39. Dönem 3. Dan›flma Kurulu 30 Eylül 2007 tarihinde 410  kiflinin kat›l›m› ile
Ankara’da yap›ld›. Odam›z Genel Merkez Yönetim Kurulu Baflkan› A. Fahri Özten, 40.
Dönem  Onur Kurulu üyemiz Halil Kaynarca ve Ankara fiube Sekreterimiz Mustafa
Erdo¤an’›n  da konuflma yapt›¤› Dan›flma Kurulunu bültenimize tafl›d›k. 

Odam›z ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünce ortaklafla
düzenlenen ve 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi‘nde gerçeklefltirilecek
olan 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun Yürütme Kurulu Toplant›s› 27 Temmuz
2007 tarihinde Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesinde yap›ld›. Toplant›n›n
gündemi bültenimizde yer almaktad›r. 

30 Ekim - 2 Kas›m 2007 tarihlerinde KTÜ / Trabzon’da gerçeklefltirilecek olan TMMOB
CBS Kongresi Dan›flma Kurulu Toplant›s›, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Meslek ‹çi Sürekli E¤itim Merkezinde yap›ld›. Dan›flma kurulu ve
Kongre ile ilgili geliflmeleri sizlerle paylafl›yoruz. 07 Eylül 2007 Cuma günü GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›’nda gerçeklefltirilen GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik
E¤itim Seminerini içeren bilgileri bu say›m›zda bulabileceksiniz.

Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkiflilik E¤itimi ve bu e¤itime yönelik Çal›flma Grubu
Toplant›s› ile ilgili geliflmelere bu say›m›zda ulaflabilirsiniz.

Türkiye’de  orman yang›nlar›, Petkim’in özellefltirilmesi süreci, ülkemizde  su sorunu ve
üyelerimize yapt›r›lan Ferdi Kaza Sigortas› ile ilgili Odam›z›n bas›n aç›klamalar›na
HKMO’dan Bas›na ve Kamuoyuna bölümünde ulaflabilirsiniz.

TMMOB çal›flmalar›n›  TMMOB Güncesi bölümünden, Odam›z›n kamu kurum ve kuru-
lufllar›yla olan yaz›flmalar›n› Yaz›flmalar bölümünden takip edebilirsiniz.

fiubelerimizin etkinliklerini ve çal›flmalar›n› fiubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Bak›fl
bölümünde üyelerimizden gelen güncel ve mesleki yaz›lara yer verdik.  Aram›zdan Ayr›lan-
lar, Evlenenler ve Atananlar bölümleri bu say›m›zda yine sizlere ulafl›yor. Üyelerimizden
gelen fliirleri ve bulmacay›  bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde sizlerle
paylafl›yoruz.

Bültenimizin sizin katk›, destek ve önerileri ile daha güzeli yakalayaca¤›na inanc›m›z
tamd›r. Dostça ve sevgiyle kal›n.

Yay›n Kurulu

‹Ç‹NDEK‹LER
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MERHABA

Merhaba...

Dünyayla paralel olarak Türkiye’de 1980 y›l›nda yaflanan
geliflmelerle birlikte sosyal devlet anlay›fl›n›n iyiden iyiye
çökmesi, beraberinde toplumsal örgütlenmenin çözülmesini de
getirmifltir. Siyasi iktidarlara göre yo¤unlu¤u bak›m›ndan
farkl›l›k gösteren bu uygulamalar›n temelinde neo-liberalizm
oldu¤u bugün kendini daha aç›k göstermektedir. Küresel
kapitalizm ve emperyalizmin yaflad›¤› bunal›mdan ç›kabilmek
için neo-liberal (yeni liberal) politikalar› dünya ölçe¤inde
uygulamaya koydu¤u bilinmektedir.  

Türkiye, 24 Ocak 1980 ekonomik kararlar› ile yeni bir iktisadi
politikay› benimsemifl, sosyal ve toplumsal yap›da bu iktisadi
yön do¤rultusunda flekillendirilmeye geçilmifltir. Devletin
ekonomideki rolünde; özellefltirme, finansal hareketlerin
liberalizasyonu vb. politikalar›n hakim anlay›fl› dönemine
girilmifltir. Bu süreç, 12 Eylül askeri darbesinin deste¤iyle 27
y›l önce yaflama geçirilmeye bafllanm›flt›r. 12 Eylül darbesi ile
zaten s›k›nt›l› olan demokrasi ve özgürlükler rafa kald›r›lm›fl;
partiler, sendikalar, kitle örgütleri, dernekler kapat›lm›flt›r. Parti
yöneticileri, iflçi önderleri, ö¤renci liderleri, ayd›nlar, demokrat,
ilerici ve devrimci yazarlar, gençler, bilim insanlar› ve
sanatç›lar  gözalt›na al›nm›flt›r. Y›llarca süren iflkence ve bask›
devam etmifl ve yüzlerce yaflam yok edilmifltir. Düflünce ve fikir
özgürlü¤ü suç say›lm›fl, gazete, kitap ve dergiler
yasaklanm›flt›r. K›saca, halk›n üzerinden silindir gibi geçmifltir
12 Eylül. Depolitizasyon ve ideolojisizleflme süreci yarat›lm›fl,
böylece genifl halk kitlelerinin egemenlere karfl› tepkileri
pasifize edilmifltir. Halen tahribat› devam eden a¤›r bedellerin
ödenmesine devam edilmektedir. 12 Eylül asl›nda faflizmin
ad›d›r. Bir darbenin yaratt›¤› y›k›mlar ve ortaya ç›kard›¤›
duyars›z insanlar toplulu¤u  istenilen bir “ürün” olarak kendini
göstermifltir. Dünya egemenlerinin istedi¤i ve uygun bulduklar›
bu duyars›z yap›, bireyselleflme, yaln›zlaflma, ötekileflme,
örgütsüzleflme ve abluka can al›c› noktaya tafl›nm›flt›r.

1980 den bu yana iktidarlar›n neo-liberalizmle,
küreselleflmeyle, IMF, DB, ABD ve AB ile k›saca emperyalizmle
olan iliflkileri Türkiye’yi bugün ekonomik ve siyasi yönden
ba¤›ml› hale getirmifltir. Yaklafl›k çeyrek as›r önce “Türkiye ça¤
atl›yor” denilerek uygulanan ekonomik programlar ve siyasi
kararlar sonucu iktisadi, sosyal, kültürel ve toplumsal alanda
yani yaflam›n her alan›nda nas›l bir kuflat›lm›fll›¤›n boy
gösterdi¤ini görüyoruz. 

Sevgili arkadafllar,

Türkiye, 22 Temmuz 2007 tarihinde TBMM seçimlerini
alg›lanmas› güç bir kaos ortam›nda yaflad›. Ülkemiz seçim
sürecine, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ile bafllayan tart›flmalar,
anayasa mahkemesinin siyasi olarak alg›lanan karar›, erken
seçim karar› ve ard›ndan h›zl› çal›flan Meclis ve maddeleri bile
görüflülmeye aç›lmadan kabul edilen yasa de¤ifliklikleri,
cumhuriyet mitingleri, muht›ra, darbe söylentileri, yard›m
kampanyalar›, ›rkç› ve floven milliyetçi söylemler ve savafl

ç›¤›rtkanl›¤›, iktisadi alanda yaflan›lan ç›kmazlar, cari aç›k, iç
ve d›fl borç stoku ve halk› b›kt›ran ucuz ve anlams›z seçim
propagandalar› ile girdi. ‹ktidar partisi 4.5 y›l hükümette
olmas›na ra¤men, seçimde oy oran›n› 15 puan art›rarak  %47
oran›nda oy ald›. 

Seçim sonuçlar› nedense flaflk›nl›kla karfl›land›. Tablonun böyle
sonuçlanaca¤› asl›nda belliydi. Türkiye’de bir tür de¤iflim, neo-
liberal de¤iflim süreci h›zla devam ederken ç›kan sonuca
flafl›rmamak gerekmektedir. Toplumdaki bu neo-liberal sürecin
içine sürükledi¤i ideolojik hegemonyan›n etkisiyle ve kitlelerin
belli ölçüde bugünkü vaziyetlerini korumak için hareket ettikleri
de gözden kaç›r›lmamal›d›r.  Alternatifi yarat›lamayan ve ciddi
bir sosyal politika ile dengelenemeyen siyasal iktidar›n oylar›n›
artt›rmas› kaç›n›lmazd› ve neticede öyle de oldu. 

‹ktidara geldi¤i takdirde iktisadi alanda mevcut siyasal
iktidardan farkl› bir öneri sunmayaca¤›n› belirterek, floven
milliyetçili¤i körükleyenler büyük bir kan kayb› yaflayarak
seçimden hezimetle ayr›ld›. Yan›na, kenar›na, içine ald›¤›
yerleflik elitler, sivil-asker bürokrasisi ve simge olmufl isimlerle
yola ç›kanlar, halk y›¤›nlar›n›n sosyal refah›, insan haklar›,
ifade özgürlü¤ü gibi konularda hiçbir ad›m atmad› ya da
atmas› için siyasi iktidara bask› yapmad›. Düzenin ma¤dur
etti¤i hayatlar üzerinden de¤il de rejim savunuculu¤u
üzerinden görev üstlenenler ile, “bu vesayet rejimine karfl› bir
demokrasi” söylemiyle düzen elefltirisini bir kenara b›rakarak
sadece rejim üzerinden siyaset yürütmeyi amaçlayanlar, eksik
ve yanl›fllar›n› görmek ve düzeltmek durumundad›rlar. Halk ile
buluflmadan, yaflama dair güzel günlerin yarat›lmas› ihtiyac›
anlat›lmadan, bilgi paylafl›m› yap›lmadan, küresel sald›r›n›n
yaflam alanlar›m›z›n gözeneklerinde kurmakta oldu¤u
tahakkümü ifade edemeden, bilgi kirlili¤i, linç kültürü,
ötekileflme ve yaln›zlaflma yok edilmeden, insan olma
onurunun getirdi¤i haklar ve özgürlükler anlat›lmadan, halk›n
sevgisini ve güvenini kazanmadan halktan ne yönde nas›l bir
destek beklenmektedir?

De¤erli dostlar,

Ülke gündemi her gün h›zl› bir flekilde de¤iflmekle birlikte
türban konusu sürekli gündemde yerini korumaktad›r. Bu
ba¤lamda, Türkiye Malezya olur mu olmaz m› tart›flmalar›
gündeme yeni eklenen konular olarak önümüzde durmaktad›r.
Öte yandan, geçen yasama döneminde seçim telafl›yla
plans›z bir flekilde ve ivedilikle al›nan kararlar içinden ç›k›lmaz
yeni bunal›mlar yaratmaya devam etmektedir. 21 Ekimde
yap›lacak anayasa de¤iflikli¤i ile ilgili referandum konusunda
hem ülke siyasetinin aktörleri hem de bu siyasete maruz kalan
halk karars›z durumdad›r.  Avrupa ülkelerinde 10-15 y›l süren
yasama süreci sonunda yap›lan yasa de¤ifliklikleri, ülkemizde
y›l› dolmadan yap›lmaktad›r. Gündemin yeni konusu ise sivil
bir anayasa yap›lmas›d›r. 

21. yüzy›la girilen günümüzde, insan odakl› bir anayasa art›k
kaç›n›lmazd›r. Yeni anayasa süreci ile toplumsal, siyasal ve
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hukuksal alanda bir de¤iflimin
yaflanaca¤› ve bunun gereklili¤i
kuflkusuzdur. Mevcut anayasan›n s›kl›kla
vurguland›¤› gibi bu ülke insanlar›na
ola¤anüstü koflullarda giydirilmeye
çal›fl›lm›fl bir deli gömle¤idir. 1982
anayasas› askeri dikta yönetiminin
oluflturdu¤u bask› alt›nda oylamaya
sunulan, topluma ait olmayan,
demokratik süreçler gözetilmeden halka
zorla dayatt›¤› bir anayasad›r. Bir çok
maddesi de¤ifltirilmesine ra¤men ruhu ve
içeri¤i aynen devam etmektedir. Hak ve
özgürlükler yok denecek düzeydedir. 12
Eylül anayasas› gelecek nesillere
b›rak›lmamas› gereken a¤›r bir yüktür.
12 Eylül süreci ile hesaplaflmak ve
yüzleflmek için de 12 eylül anayasas›n›n
mutlaka de¤ifltirilmesi gerekti¤i aç›kt›r.

Anayasalar bir nevi toplumsal
sözleflmelerdir. Bu nedenle toplumun tüm
kesimlerinin görüfl ve düflüncelerinin
anayasa yapma sürecinde dikkate
al›nmas› gerekir. Farkl› toplumsal
katmanlar›n aktif özneler konumunda
olmas› gerekmektedir. Unutmamak
gerekir ki anayasa tart›flmalar› basit birer
hukuk tart›flmas› de¤il aksine bir sistem
tart›flmas›d›r. Halk›n; söz, yetki ve karar
sahibi olaca¤›, insan haklar› üzerine
kurulu, halk› kucaklayan; eflitlikçi,
özgürlükçü, fleffaf, geliflime aç›k, ücretsiz
e¤itim, sa¤l›k, ifl güvencesi, konut ve
yaflam hakk›, sa¤l›kl› bir çevre, dini
simgelerin politikaya araç
yap›lmayaca¤›, demokratik, laik, sosyal
hukuk devletini düzenleyecek bir
anayasa yap›lmas› kaç›n›lmazd›r.

Öte yandan, bas›nda yer alan taslak
anayasa çal›flmalar›nda yer ald›¤› üzere
orman alanlar› ile ilgili mevcut
düzenlemeler dikkat çekmektedir.
Odam›z›n da üzerinde titizlikle durdu¤u
2B alanlar›na yönelik düzenlemeler
kabul edilebilir de¤ildir. Odam›z,
Orman say›lmayabilecek yerlerin
kapsam›n›n daha da geniflletilmesi,
kamu mülkü olan orman arazilerinin yerli-
yabanc› özel mülkiyete dönüfltürülmesi
yolunun aç›lmas›, Orman niteli¤i
kaybettirilmifl yerlere iliflkin bafllang›ç
tarihinin 31.12.1981 tarihinden 23
Temmuz 2007 tarihine çekilmesi, k›saca
ormana karfl› ifllenen tüm suçlar›n “af”
kapsam› içerisine al›nmas› yönündeki
düzenlemelerin toplum ve kamu yarar›
yönünde olamayaca¤› bilinciyle hareket
etmektedir.

Mevcut anayasa maddesinde Orman
olarak muhafazas›nda bilim ve fen
bak›m›ndan hiçbir yarar görülmeyen
alanlar›n orman s›n›rlar› d›fl›na
ç›kar›lmas› için tar›m alanlar›na
dönüfltürülmesinde kesin yarar oldu¤u
tespiti aran›rken, taslakta bu kavram
geniflletilerek “tar›m alanlar›na veya
baflka alanlara dönüfltürülmesinde kesin
yarar oldu¤u tespit edilen yerler”
fleklinde  ele al›nmaktad›r. Taslaktaki
“baflka alanlar” ifadesi ile orman
içerisine kurulan kaçak turistik yap›lar,
golf sahalar›, madenler, konutlar  vb.
yerlere izin verilmesinin önü
aç›lmaktad›r. Bununla birlikte mevcut
anayasada ormanlar›n devletin
mülkiyetinde oldu¤u ve devlet taraf›ndan
iflletilece¤i hükmü yer al›rken taslak
metinde “ifllettirilir” ifadesine yer verilerek
orman alanlar›m›z da özellefltirme
kapsam›na al›nmak istenilmektedir.

1980 sonras› neo-liberal politikalar
çerçevesinde devreye sokulan
özellefltirmelerde, fabrikalar ve gayri
menkullerden sonra, s›ra do¤al varl›klara
gelmifltir. Orman alanlar›m›z yeni
düzenlemeyle kapsama dahil edilmek
istenilmektedir. Halbuki ormanlar›m›z,
mera, yaylak ve benzeri alanlar›m›z yer
alt› ve yer üstü su havzalar›n›n
beslenmesinde, su rejiminin
oluflturulmas›nda önemle yeri olan do¤al
zenginliklerimizdir. ‹nsan hayat› için
vazgeçilmez  do¤al varl›k olan su
konusu ise ülkemizde halen ciddi olarak
ele al›nmamaktad›r. Dicle ve F›rat sular›
Avrupa Birli¤inin gündemindeki yerini
korumaktad›r. Su zengini ülkelerin bile
çoktan tart›flmaya açt›¤› su sorununa,
Türkiye gibi, yak›n zamanda su k›tl›¤›
çekecek bir ülkenin uzak kalmas› büyük
bir yanl›fll›kt›r. Bu nedenle, su konusunda
uzun vadeli, eldeki verilerden hareketle
yap›lm›fl planlama çal›flmalar›yla
do¤ayla uyumlu bir flekilde üretilecek
olan politikalar dahilinde tedbirlerin
al›nmas› gereklidir.

Sevgili dostlar, 

8 Eylül 2007 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanan 60. dönem hükümet
program›na genel olarak bak›ld›¤›nda,
somut hedeflerin yerine popülist vaatlerin
yer ald›¤›n› görüyoruz. 2008 y›l›nda
sona erecek IMF program› ile ilgili hiçbir
bilgiye yer verilmemesi, IMF ile iliflkilerin
ve IMF programlar›n›n sürdürülece¤inin

de sinyalini vermektedir. Programda,
uygulad›klar› ekonomi politikalar›n›n
baflar›s›ndan söz eden hükümet,
özellefltirme politikalar›n›n kamuya
kaynak aktar›m›n›n yan›nda istihdam ve
üretimde verimlili¤in artt›r›lmas›nda da
önemli bir politik araç oldu¤u iddias›na
yer veriyor. Görülen o ki, cari aç›¤›n
karfl›lanmas›nda, do¤rudan küresel
yat›r›mlara bel ba¤land›¤›n›n aç›kça alt›
çizilmektedir. Özet olarak programda
vergi politikalar›, kay›t d›fl› ekonomi,
insan hak ve özgürlükleri, cari aç›k,
üretim, tar›m politikalar› ve istihdam art›fl›
ile ilgili sorunlara çözüm getirebilecek
difle dokunur politik ve siyasi hedeflerin
gündeme getirilmedi¤i göze
çarpmaktad›r. Medyaya yans›d›¤›
biçimiyle söylemek gerekirse hükümet
program›n›n “program” k›sm› eksiktir.

Yeni liberal politikalar, uygulanan
programlar ve özellefltirmelerle ülke
sanayisi, madenleri, tar›m› ve
hayvanc›l›¤› bitirilmekte, meslek
uygulama alanlar›m›z gün geçtikçe
daralt›lmaktad›r. Bugün mühendisler,
mimarlar ve flehir planc›lar›n›n yaklafl›k
yüzde 75’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
ücret almakta iken  % 25’i ise iflsizdir.
Harita ve kadastro mühendislik alan›nda
bugün itibariyle genel olarak bir iflsizlik
sorunu yaflanmamaktad›r. Amaç bu
sürecin kal›c›laflt›r›lmas›d›r. Bu nedenle
çal›flmalar›m›z› gelifltirerek sürdürmek
durumunday›z. 

Sevgili arkadafllar,

Eme¤in, özgürlü¤ün, eflitli¤in, bar›fl›n,
kardeflli¤in, dostlu¤un, adaletin,
kat›l›mc›l›¤›n, dayan›flman›n,
hoflgörünün, örgütlülü¤ün, paylaflman›n,
çeflitlili¤in, üretkenli¤in, do¤rulu¤un, çok
seslili¤in, beraberli¤in, yarat›c›l›¤›n,
umudun, çok kültürlülü¤ün, özgüvenin,
gençli¤in, alçak gönüllülü¤ün, sözü
kesilmifl olanlar›n, ezilen ve eme¤i
sömürülen halklar›n, eylemlili¤in, fliddet
ve savafl karfl›tl›l›¤›n, laikli¤in,
ba¤›ms›zl›¤›n, ifl ve ekme¤in,
demokrasinin, tart›flman›n, diyalogun,
bilimin, sanat›n, anti-flovenizmin
hayat›m›z›n tüm katmanlar›nda yer
bulmas›; insanca yaflanacak baflka bir
dünyan›n, baflka bir Türkiye’nin mümkün
olmas›n› sa¤layacakt›r. 

Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›
Merkez Yönetim Kurulu 
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6. YAZ E⁄‹T‹M KAMPI
‹ZM‹R FOÇA’DA
YAPILDI
25 A¤ustos - 2 Eylül 2007
Polen Tatil Köyü

KAPAK KONUSU
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Odam›z›n süreli e¤itim etkinliklerinden olan ve ‹zmir fiubemizin
yürütücülü¤ünde çal›flmalar› sürdürülen Yaz E¤itim Kamp›‘n›n alt›nc›s›
bu y›l 25 A¤ustos 2 Eylül tarihlerinde Foça/‹zmir‘de gerçeklefltirildi.
Yaz E¤itim Kamp›, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
(Harita ve Kadastro Mühendisli¤i) bölümlerinin üçüncü ve dördüncü
s›n›f ö¤rencileri ile birlikte di¤er Mühendislik, Mimarl›k ve fiehir ve
Bölge Planlama bölümü ö¤rencilerinden temsilen ikifler ö¤rencinin
kat›l›m› ile organize edilmektedir. Odam›zca 2001 y›l›ndan bugüne
her y›l düzenlenen Yaz E¤itim Kamp›na, ö¤renci arkadafllar›n yan› s›ra
Odam›z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di¤er Oda bileflenleri
temsilen kat›l›m sa¤lamaktad›r.

Yaz e¤itim kamp›n›n düzenlenmesi ile, yak›n gelecekte meslektafl›m›z
ve Odalar›m›z›n üyesi olacak mühendis, mimar, flehir ve bölge planc›

adaylar›n›n, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i ve bilefleni Odalar›n
görevlerini, yetki ve sorumluluklar›n›, çal›flma
anlay›fl› ve uygulamalar›n› tan›malar›, bunun
yan›nda mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›n yaflamdaki yerini ve
meslektafllar›na bak›fl›n›n önemini
kavramalar›, tamamlay›c› nitelikteki teknik ve
uygulamal› e¤itim ve atölye çal›flmalar›yla
teknik alanda geliflmelerine katk› sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r.

Bu etkinli¤imizin di¤er bir amac› da farkl›
üniversitelerde ve farkl› bölümlerde okuyan



ve ileride meslektafl olacak
mühendis, mimar ve flehir planc›
adaylar›n, birbirleriyle tan›flmalar›,
birlikte üretim, yönetim ve paylaflma
sürecini yaratmalar›, mesleki, sosyal,
kültürel ve toplumsal geliflmeleri
birlikte de¤erlendirmeleri, gelece¤e
yönelik umutlar›n› diri tutmalar› ve
yaflamla güçlü bir ba¤ kurmalar›na
katk› sa¤lamakt›r. Yaz E¤itim Kamp›
ile ö¤renci arkadafllar teknik,
bilimsel, sosyal, kültürel ve spor
etkinlikleri ile sohbet toplant›lar›,
müzik ve di¤er aktiviteler ile yeni bir
ders y›l›na bafllamadan önce bir
araya gelerek yeni bir döneme
haz›rlanman›n güzelli¤ini
paylaflmaktalar.
Bu y›l etkinli¤imizin ana temas›
DENGELER olarak seçildi. Bu amaç
çerçevesinde e¤itim program› büyük
bir titizlikle haz›rland›. 6.Yaz E¤itim
Kamp›m›z›n etkinlik program›, mesleki
ve teknik e¤itimlerin yan›nda, güncel
ve toplumsal geliflmelerin, ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunlar›n da ele
al›nd›¤› seminerleri, konferanslar› ve

sunumlar› içerecek flekilde haz›rland›. 
Yaz E¤itim Kamp› sürecinde Kamp
alan›n›n düzenlenmesi ve çad›rlar›n
kurulmas›ndan etkinlik program›n›n
uygulanmas› ve atölye çal›flmalar›n›n
yap›lmas›na, yemeklerin
haz›rlanmas›, düzenli
da¤›t›lmas›ndan; sosyal, kültürel ve
sportif aktivitelerin gerçeklefltirilmesine
kadar tüm aflamalarda ö¤renci
arkadafllar›m›z özverili ve yo¤un bir
çal›flma içerisinde oldular.
Etkinli¤imizin ilk günü Foça
Kaymakam› ve Yeni Foça Belediye
Baflkan› ziyaret edildi.
Yaz E¤itim Kamp›m›z›n aç›l›fl
oturumunda, HKMO ‹zmir fiube
Baflkan› Muhittin SELV‹TOPU, ‹stanbul
fiube Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi,
Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Haluk KONAK,
HKMO Genel Baflkan› A. Fahri
ÖZTEN, TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Nail GÜLER, Ö¤renci temsilcisi
Ezgi CANDAfi birer konuflma
yapt›lar. 

Aç›l›fl konuflmalar›nda özetle; Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
ve Odam›z›n, kurulufl y›l› olan
1954‘ten bu yana demokratik,
ço¤ulcu ve kat›l›mc› bir anlay›fl
çerçevesinde, bilimin ve ortak akl›n
yol göstericili¤inde, yar›m asr› aflan
uzun soluklu mücadelede,
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü ifade
edilerek; s›k›nt› ve sorunlar› yo¤un
olan bir ülkede yafl›yor olman›n
TMMOB ve bilefleni Odalara büyük
görev ve sorumluluklar yükledi¤i,
ayd›nl›k bir Türkiye ve Dünya için
bar›fltan, demokrasiden ve
özgürlükten yana tav›r konulmas›n›n
önemine de¤inildi. 

Bu ülkenin e¤itimli ve ayd›n insanlar›
olan mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›n›n, ülkelerin küresel
kapitalist-emperyalist güçlerce
iflgaline, her gün yüzlerce masum
insan›n öldürülmesine, ülkelerin do¤al
zenginliklerine el konulmas›na, etnik,
dini ve mezhepsel temelde ülkelerin
bölünmesine, açl›k, sefalet, kan ve
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göz yafl›na k›saca insanl›k suçu
say›lan savafllara gözlerinin kapal›
olmayaca¤› vurgulanan aç›l›fl
konuflmalar›nda; AB, IMF, Dünya
Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi
kurulufllar›n, ülkemiz üzerinde
oynad›klar› oyunlara, e¤itimden
sa¤l›¤a, enerjiden haberleflmeye,
sanayiye, tar›mdan hayvanc›l›¤a,
temel üretim alanlar›nda
gerçeklefltirilen yap›sal de¤iflikler ile
üretim sürecinden kopart›larak tüketici
bir toplum yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›,
özellefltirmeler ile Tüprafl, Petkim,
Telekom gibi stratejik öneme sahip
kurulufllar›n yok pahas›na kamu
mülkiyetinden ç›kar›lmas›na kadar
inan›lmaz bir sürecin hayata
geçirilmesinin neo liberal politikalar
sonucu oldu¤u belirtildi. Aç›l›fl
konuflmalar›nda ayr›ca, ülkemizde ve
dünyada yaflanmakta olan ekonomik,
sosyal, kültürel ve politik geliflmeler,
küreselleflme ile sermayenin tüm
yaflam alanlar›m›za tahakküm
kurmas›, iç ve d›fl borç toplam›n›n
400 milyar dolar› geçti¤i, bütçe
aç›¤›n›n afl›r›l›¤›, ekonominin k›r›lgan
yap›da olmas› ve bu sürecin meslek
alan›m›za yans›mas›n›n yok
say›lamayaca¤›na dikkat çekilerek
istihdam konusunun önemli bir
gündem maddesi oldu¤u dile getirildi. 

Konuflmalarda mühendis mimar ve
flehir planc›lar›n sorunlar›n›n ülke ve
toplum sorunlar›ndan ayr› olarak ele
al›namayaca¤›na vurgu yap›larak,
mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n
%25‘inin iflsiz oldu¤u ifade edildi.
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
alan›na yönelik olarak; ifl

yo¤unlu¤unun olmas› nedeniyle bir
iflsizlik sorunu yaflanmad›¤›, ancak
bunun geçici oldu¤u belirtilen aç›l›fl
konuflmas›nda geçen yasama y›l›nda
yabanc› mühendis ve mimarlar›n
ülkemizde çal›flmalar› önündeki
koflullar›n kald›r›lmas›na yönelik
yasada de¤ifliklikler yap›lmas›n›n
gündeme geldi¤i ancak TMMOB ve
Odalar›m›z›n ciddi bir müdahalesi ile
flimdilik bu de¤iflikli¤e engel
olundu¤u dile getirildi. 

Demokratik, özerk bir üniversite,
bilimsel ve akademik özgürlük,
paras›z, nitelikli kamusal e¤itimin
egemen k›l›nmas› ilkelerinden asla
ödün verilmemesine de¤inilen aç›l›fl
konuflmalar›nda ayr›ca, TMMOB ve
Odalar›m›z›n, meslek alan›m›zla ilgili
tüm alanlarda bilimsel ve teknolojik
geliflmelerle birlikte üyelerin haklar›n›n
korunmas›nda, halk ile olan
iliflkilerinde güvenin ve mesleki
davran›fl ilkeleri ile çal›flma
disiplininin tesis edilmesinde,
mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n
ortak üretim süreçlerinde bulunmalar›
ilkeleri çerçevesinde çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü, TMMOB ve
Odalar›m›z›n mesleki demokratik
kitle örgütü ve kamu kurumu
niteli¤inde olmas›, görev ve
sorumluluk bilinciyle ülkemizde ve
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dünyada yaflan›lan tüm bu geliflmeler karfl›s›nda
gerçekleri söylemeye, tespitleri yapmaya ve
kamuoyunu, halk›m›z› uyarmaya ve bilgilendirmeye
de devam edilmesinin tarihsel bir sorumluluk içerdi¤i
dile getirildi. Aç›l›fl oturumda son olarak Harita ve
Kadastro Mühendisli¤i ve Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n›n tan›t›m›n› içeren 29 dakikal›k
Oda Tan›t›m Filminin gösterimi de yap›ld›.

Kamp boyunca Denge Kavram›na Felsefi Yaklafl›m, Niçin Oda ve
TMMOB? Mühendislik Yaflam›nda ve E¤itimde Dengeler, Ekonomik ve Siyasi
Dengeler, Kamu Yönetimi ve Dengeler, Sosyal ve Kültürel Dengeler, Edebiyat ve
fliir, Evrim Teorisi ve Karfl›t Görüfller, Toplumsal ve Siyasal Dengeler, Kentsel
Dönüflüm - Dönüflümde Sosyal Dengeler, Co¤rafi Bilgi Sistemleri ölçme teknolojisi
ve yaz›l›m›ndaki teknik donan›m, 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü ve Latin Amerika
ülkelerindeki Topraks›z köylüler ve madenciler hareketi vb. konularda 12 ayr›
bölümde oturumlar gerçeklefltirildi. 

Belirtilen konu bafll›klar›nda gerçeklefltirilen oturumlarda, CHP Genel Sekreter
Yard›mc›s› Prof.Dr. O¤uz OYAN, CHP Gaziantep Milletvekili Yaflar A⁄YÜZ,
‹zmir Vali Yard›mc›s› Mustafa AYDIN, TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Baflkan› A.Fahri ÖZTEN, Konak
Belediye Baflkan› Muzaffer TUNÇA⁄, Eski Oda Baflkanlar›m›zdan Arif
DEL‹KANLI, Celal BEfi‹KTEPE, Erdal AKDA⁄, Hüseyin ÜLKÜ, Yerel Yönetim
Araflt›rma, Yard›m ve E¤itim Derne¤i’den Prof.Dr. Birgül Ayman GÜLER ,
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Nurflen MAZICI, TMMOB
‹zmir ‹KK‘dan Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR, Ege Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr. Süer ANAÇ, Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Haluk KONAK, Ege Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.
Necla N‹fiL‹, Tapu ve Kadastro Genel Müd. Yrd. Nihat fiAH‹N, Birgün Gazetesi
yazarlar›ndan Doç.Dr. Aziz KONUKMAN, Yrd.Doç.Dr. Sezai TEMELL‹,
Edebiyat ve Elefltiri Dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü Ahmet YILDIZ, Yazar ve televizyon
programc›s› Metin YE⁄‹N, fiair Hidayet KARAKUfi, Heykelt›rafl Ekin ERMAN‘›n
aralar›nda bulundu¤u 45‘e yak›n siyasetçi, bilim insan›, akademisyen,
edebiyatç›, flair, yazar, sanatç›, TMMOB ve Oda bilefleni yöneticileri ve
temsilcileri yer ald›.

Etkinlik boyunca gerçeklefltirilen 12 oturumda uzmanlar, konular› çeflitli yönleriyle
ele alarak yaflan›lan sürecin Türkiye ve Dünya ölçe¤inde dünü, bugünü ve
yar›n›na iliflkin de¤erlendirme yapt›lar. Oturumlarda vurgulanan ortak görüfllerden
birisi de Türkiye‘nin tam ba¤›ms›z, özgür, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti
ilkelerinden ödün verilmemesi gereklili¤inin vurgulanmas›yd›.
Yaz E¤itim Kamp›nda ayr›ca “Do¤al Dengeler” (Toprak ve Su Politikalar›) adl›
oturum, mühendisli¤i toplumla buluflturma gereklili¤inden hareketle “GERENKÖY”
Beldesinde konunun uzmanlar› ve Gerenköy sakinlerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Toprak ve Su Politikalar› konulu konferansta konuflmac›lar ülkemizde yaflan›lan
kurakl›k ile ilgili bilgiler vererek tar›m ve iflletme politikalar› ile küresel ›s›nma,
do¤ay› kirleten nükleer ve termik santrallere karfl› dünyada bafllat›lan mücadele ve
yapt›r›mlar konular›nda bilgiler sunuldu. Özellikle Avrupa ülkelerinin nükleer
santrallerin yok edilmesine ve kald›r›lmas›na yönelirken ülkemizin bu alanlarda
anlaflmalara imza koymas›n›n gelecekte Türkiye‘yi zor durumda b›rakaca¤›n›n
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alt›n› çizen bilim insanlar›, do¤al
kaynaklardan enerjinin yarat›lmas›n›n
gereklili¤ini vurgulad›lar. Ülkemizde
kifli bafl›na düflen y›ll›k kullan›labilir su
miktar›n›n 1430 m3 oldu¤u, bat›l›
ülkelerde bu rakam›n çok daha fazla
oranda oldu¤u, Ülkemizin toplam
y›ll›k su potansiyelinin 112 milyar
metre küp oldu¤u, bunun %72 si
tar›m, %18‘nin evsel kullan›mlarda ve
%10 nun endüstride kullan›lmakta
oldu¤u vurgulanan konferansta
tar›m›n Avrupa ülkelerinde %30-40
oran›nda desteklenmesine ra¤men
ülkemizde bu deste¤in verilmedi¤i,
do¤rudan gelir deste¤inin üretimi
düflürdü¤ü, tar›m köylüsünün köyleri
boflaltarak kente ak›n etti¤i ifade
edilerek iflsizli¤in ve yoksulluk
art›fl›n›n h›zland›¤› belirtildi.
Konferansta söz alan tar›m
emekçileri, yaflanan kurakl›k için belli
oranda ödeme yap›ld›¤› söyleniyor
olmas›na ra¤men kendilerinin böyle
bir yard›mdan yararlanamad›klar›,
zeytin ve di¤er tar›m ürünlerinin
tarlada kurudu¤u, al›nan kredilerin
geri ödenmesinde büyük s›k›nt›lar
yaflad›klar›n›, borçlar›n› ödemek için
gerekirse tar›m arazilerini
satabileceklerini ifade ettiler.

Yo¤un bir etkinlik program› yan›nda
kamp süreci içerisinde gençler,
gelece¤in mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›, Oryantiring yar›flmas›na,
voleybol ve masa tenisi turnuvas›na,
sabah sporlar›na, atölye, müzik,
tiyatro, halkoyunlar› ve heykelt›rafl
çal›flmalar›na kat›larak birlikte üretimi
hayata geçirdiler. Günün yorgunlu¤u
sahilde yak›lan kamp atefli etraf›nda,
gitar, ba¤lama ve ney eflli¤inde
söylenen türkü ve flark›larla at›l›rken,
dostluk ve sevginin paylafl›m›
gelece¤e yönelik umutlar› daha da
artt›rmaktayd›.

Kamp› ziyarete gelen konuklar›m›z,
bölgedeki meslektafllar›m›z, kamp

bölgesindeki yöre sakinleri, Foça
halk› ve hatta kamp›m›z› ziyaret eden
Bosna Hersek Cumhuriyeti‘nin
Sarayevo-Opcina Centar Belediye
Baflkan› Dzevan BEC‹REV‹Ç (Konak
Belediyesiyle kardefl flehir) ve
beraberindeki heyet kamp›m›z› çok
sevdiklerini dile getirdiler.

Kamp›n son günü düzenlenen
gecede kat›l›mc›lara ve eme¤i
geçenlere flubemiz taraf›ndan kat›l›m
belgeleri verildi. Art›k sona gelinmiflti.
Do¤a ile iç içe olan kamp›m›zdan
ayr›lma zaman› gelmiflti. Kamp
çad›rlar›n›n sökülmesi ve paketlenerek
bir sonraki kampa haz›r hale
getirilmesi, kamp alan›n›n
temizlenmesi, bavullar›n toplan›lmas›
ayr›lman›n verdi¤i hüzün ve burukluk
içerisinde yap›lmaktayd›. Son anda
bile gençler bir kez daha birlikte

iskeleden denize aç›lmay› ve egenin
güzelim havas›n› solumay› asla ihmal
etmediler. Baflta kampa kat›lan
ö¤renciler olmak üzere oda
yöneticileri, akademisyenler, bilim
insanlar›, gazeteciler ve yazarlar
yani k›saca herkes Foça Yaz E¤itim
Kamp›n›n gereklili¤ini ve önemini
defalarca dile getirmeleri
dikkatlerden kaçmad›.

Odam›z etkinlikleri aras›nda yerini
alan ve ‹zmir fiubemizdeki
arkadafllar›m›z›n yo¤un emek ve
zaman harcayarak gerçeklefltirdi¤i
Foça Yaz E¤itim Kamp› bu y›l da
baflar›l› bir flekilde sonuçland›.
Etkinli¤imizin baflar›l› geçmesine
katk› ve destek veren, emek
harcayan tüm dostlar›m›za sevgi ve
teflekkürlerimizi iletmeyi bir borç
biliyoruz.
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Artvin Valili¤i, Artvin Belediye Baflkanl›¤›,
DS‹ 26. Bölge Müdürlü¤ü‘nün katk›lar›yla
Trabzon fiubemizce düzenlenen “Artvin‘de
Arazi Kullan›m› ve Mülkiyet Sorunlar›” konulu
Forum 30 Haziran 2007 tarihinde Artvin
Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü Salonu‘nda
gerçeklefltirildi.

Forum‘a Artvin Valisi Cengiz AYDO⁄DU,
Artvin Belediye Baflkan› Emin ÖZGÜN,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve
Kadastro Genel Müdür Yard›mc›s› Nihat
fiAH‹N, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Cemal BIYIK, KTÜ Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim
üyesi ve HKMO Trabzon fiube Baflkan› Prof.
Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU, DS‹ 26. Bölge
Emlak ve Kamulaflt›rma fiube Müdürü ve
Artvin il temsilcimiz Abdurrahman
ÇOBANO⁄LU, kamu ve belediye
çal›flanlar› ile konuya duyarl› vatandafllar›m›z
kat›lm›fllard›r. 

Forumun aç›l›fl›nda HKMO Trabzon fiube
baflkan› Prof.Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU,
Artvin Belediye Baflkan› Emin ÖZGÜN ve
Artvin Valisi Cengiz AYDO⁄DU birer
konuflma yapt›lar. fiube baflkan›m›z Tahsin
YOMRALIO⁄LU yapt›¤› konuflmada söz
konusu Forumun Artvin‘de yap›lmas›n›n
nedenlerini aç›klad› ve mülkiyet kavram›,

kadastro, kamulaflt›rma, çok amaçl› kadastro bilgi sistemleri, imar
uygulamalar› vb. konulara de¤inerek Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin önemini vurgulad›. Say›n YOMRALIO⁄LU
konuflmas›nda ayr›ca yerel yönetimlerle Odam›z›n ortak çal›flmalar
yapmas›n›n önemine de¤indi. Belediye baflkan› say›n ÖZGÜN
konuflmas›nda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n› Artvin‘de
görmelerinin kendilerini onurland›rd›¤›n› ifade ederek, bölgenin
topo¤rafyas› ve do¤a koflullar›n›n oldukça zor oldu¤unu, tar›m arazisi
ve konut yap›lacak parsellerin yok denecek kadar az oluflunu dile
getirerek, kentin ve sanayinin geliflimine yönelik planlar›n
uygulanmas›nda yaflad›klar› s›k›nt›lar› ve sorunlar› kat›l›mc›larla paylaflt›
ve bu süreçte meslek odalar› ile ortak çal›flma yap›lmas› konusundaki
duyarl›l›klar›n› dile getirdi. Artvin valisi say›n Cengiz AYDO⁄DU
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›
Artvin‘de a¤›rlamaktan dolay› memnuniyet duyduklar›n›, mülkiyet
konusu ve kamulaflt›rma ifllemlerinin öneminin özellikle Çoruh nehri
üzerinde kurulmakta olan baraj çal›flmalar›nda öne ç›kt›¤›n› dile
getirerek bölgedeki kadastro çal›flmalar›n›n ivedilikle bitirilmesinin
gereklili¤ini vurgulad› ve kentin kalk›nmas›nda planl› kentleflmenin
önemine de¤indi.

Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN‘in forumu yönetirken yapt›¤›
aç›klamalar› bir bütünlük içerisinde veriyoruz. Say›n ÖZTEN,
“Odam›z›n, yar›m asr› aflan bir Meslek Odas› oldu¤unu, demokratik
kitle örgütü olarak temel ilkesinin; bilimi, tekni¤i ve mühendisli¤i,
üyelerinin ve mesle¤in geliflimi, halk›n ve kamunun ç›karlar› ve ülkenin
kalk›nmas› yönünde bilinçli ve kararl› bir flekilde kullanmak oldu¤unu,
ba¤›ms›z ve demokratik karakteriyle her zaman bilimin ve tekni¤in
›fl›¤›nda hareket ederek yapt›¤› tahlil ve tespitlere göre gerçekleri
söyledi¤ini “ ifade etti.

Karadeniz insan›n›n yap›s›na ve bölgeye has özelliklere de de¤inen
ÖZTEN, Karadeniz‘in, Çernobil olay›, F›rt›na vadisinde ve bölgede

ARTV‹N’DE ARAZ‹ KULLANIMI VE
MÜLK‹YET SORUNLARI

PANEL - FORUM - SEMPOZYUM
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hidroelektrik santral kurulmas› projesi,
siyanürle alt›n arama giriflimleri,
orman alanlar›nda maden oca¤›
aç›lmas› giriflimleri, do¤al afetler,
sahil yolu ile k›y›lar›n h›rpalanmas› ve
kent geçifllerinde kent dokusunun yok
edilmesi, özellikle Çoruh Vadisindeki
barajlar silsilesi ve bölge
co¤rafyas›na yans›mas›, f›nd›k ve
çay taban fiyatlar› vb. sorunlar ile
bo¤uflan bir bölgemiz oldu¤unu
belirtti.

Mülkiyet kavram›n›n, insanl›k
tarihinde, insanl›¤›n üretime geçti¤i
andan itibaren gündemde bir konu
oldu¤unu ifade eden ÖZTEN,
ülkemizde mülkiyetin temel yasal
dayana¤›n›n, Anayasam›z›n 35‘ inci
maddesinde yer alan “herkes
mülkiyet ve miras hakk›na sahiptir”
hükmü oldu¤unu belirtti. Say›n
ÖZTEN dünyada son yüzy›llarda
topra¤a ve kadastroya bak›fl›n
önemli ölçüde de¤iflti¤ini,
kadastronun basit mülkiyet
kay›tlar›ndan mali araçlara
dönüfltü¤ünü, tafl›nmaz piyasalar› ile
planlaman›n temel unsuru haline
geldi¤ini ifade etti.

Say›n ÖZTEN, günümüzde
kentlerimizin sa¤l›kl› bir flekilde
planlanabilmesi, çevrenin yaflanabilir
halde düzenlenmesi, do¤al
kaynaklar›n yönetimi, ekonomik
anlamda vergi kay›plar›n›n
önlenmesi, tar›m politikalar›n›n
gelifltirilmesi, orman, mera, k›y› ve
benzeri alanlar›n etkin kullan›m›, her
türlü kamulaflt›rma ve altyap›
hizmetlerinin sa¤lanmas›,
topraklar›m›z›n verimli kullan›lmas›,
ulusal güvenlik aç›s›ndan
yabanc›lar›n toprak edinimlerinin
gerçekçi bir flekilde izlenmesi, kent
ve co¤rafi bilgi sistemlerinin kurulmas›
ve yaflat›lmas› vb. hizmetlerde
öncelikle kadastroya gereksinimin
tart›flmas›z oldu¤unun alt›n› çizdi.

Karadeniz sahili boyunca,
Zonguldak‘ tan Hopa‘ya yüzlerce
köyde yaklafl›k üç y›ld›r kadastro
çal›flmalar›n›n h›zl› bir flekilde devam
etti¤ini ifade eden ÖZTEN, kadastro
çal›flmalar›n›n Çoruh Vadisine çok
geç geldi¤ini, orman s›n›rlar›n›n
belirlenmesinde önemli s›k›nt›lar›n
yafland›¤›n›, barajlar nedeniyle
kamulaflt›rma sürecinde de hem
ekonomik hem de sosyolojik yönden

baz› ç›kmazlar›n gündemde
oldu¤unu vurgulad›.

3402 say›l› Kadastro Kanununun;
ülke koordinat sistemine göre
memleketin kadastral veya topografik
kadastral haritas›na dayal› olarak
tafl›nmaz mallar›n s›n›rlar›n› arazi ve
harita üzerinde belirterek hukuki
durumlar›n› tespit etmek suretiyle
4721 say›l› Türk Medeni Kanununun
öngördü¤ü tapu sicilini kurmak,
mekansal bilgi sisteminin altyap›s›n›
oluflturmak amac›n› tafl›makta
oldu¤unu belirten ÖZTEN,
Karadeniz‘de kadastro yapman›n
kolay bir ifl olmad›¤›n› ancak konuya
günümüzde gelinen noktadan
bak›ld›¤›nda ise ça¤dafl bir yaflam
gere¤i kadastronun mutlaka
yap›lmas› gerekti¤ini, mülkiyete esas
bütün verilerin parsel ile
iliflkilendirilmesinin ve mekansal bilgi
sistemlerinin kurulmas›n›n gerekti¤ini
ifade etti.

Ülkemizde Kadastro çal›flmalar›n›n
kentlerde % 97, köylerde ise % 86
oran›nda gerçeklefltirildi¤i bilgisini
veren ÖZTEN, ça¤dafl ve çok
amaçl› kadastronun tesisi ve
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Mekansal Bilgi Sistemlerinin kurulabilmesi için, bugüne de¤in üretilen tapu ve
kadastro bilgi, belge ve paftalar›n›n 2/3‘sinin yenilenmesi gerekti¤inin alt›n›
çizerek Karadeniz Bölgesinde köylerin büyük bir ço¤unlu¤unun orman köyü
özelli¤i tafl›d›¤›n›, Bölgede yap›lmakta olan kadastro çal›flmalar›nda orman
s›n›rlar›n›n belirlenmesinin yan›nda mera, yaylak ve k›fllak alanlar›n›n da
belirlenmesinin ve daha sonra da 2B alanlar›n›n tespitinin ayr›ca önem
tafl›d›¤›n› belirtti.

Ülkemizde orman alanlar›m›z›n ülke topraklar›m›z›n % 26‘s›na (20 milyar 703
bin hektar) denk geldi¤ini söyleyen ÖZTEN, Orman kadastro çal›flmalar›n›n %
80 dolay›nda yap›lm›fl olmas›na karfl›n bu miktar›n ancak 1/4‘ünün tapuya
tescil ettirilmifl oldu¤unu belirterek, tapuya tescil ifllemi dikkate al›nd›¤›nda 20
milyon 703 bin hektar olan orman alanlar›m›z›n ancak 1/5 (yaklafl›k 5 milyon
150 bin hektar ) nin kadastrosunun tamamland›¤›n› belirtti.

Orman alanlar› ile ilgili kanunlar› ele alan ÖZTEN, 

Orman Kanununun ilk olarak 1937 tarihinde yürürlü¤e girdi¤ini ve bu Kanun
(3116) ile devlet ormanlar›n›n s›n›rland›r›lmas›n›n ve befl y›l içerisinde
bitirilmesinin amaçland›¤›n›, daha sonra 1945‘de ç›kan Kanun (4785) ile
Ormanlar›n devletlefltirildi¤ini, 1950‘de yürürlü¤e konulan Kanun (5653) ile
önceki kanunlar yürürlü¤e girdi¤inde Orman olup da, 03.04.1950 tarihine
kadar bu niteli¤ini yitirmifl olan yerlerin orman say›lmayaca¤›n›, bu gibi yerler
tapusuz ise zaman afl›m› yolu ile kazan›laca¤›n›, tapulu ise sahibinin özel
orman› say›labilece¤i hükmünün getirildi¤ini, ayn› y›l ç›kar›lan baflka bir
Kanunla (5658), 1945 y›l›nda ç›kar›lan Kanun ile devletlefltirmeye konu olan
ormanlardan baz›lar›n›n iadesinin öngörüldü¤ünü, devlet orman› içinde
olmayan ve bu ormanlardan tamamen ayr›lan alanlar›n iadesinin getirildi¤ini,
1956 tarihli kanun (6831) ile orman vasf›n› kaybeden yerlerin orman s›n›r›
d›fl›na ç›kart›lmas›n›n gündeme geldi¤ini, 1973 tarihli Kanun (1744) ile 1956
tarihli Kanunun (6831) baz› maddelerinin de¤ifltirildi¤ini ve yasan›n en önemli
maddesinin 1961 tarihinden önce bilim ve fen bak›m›ndan orman niteli¤ini tam
olarak kaybetmifl yerlerden; orman niteli¤ini bozmayan kültür arazilerinin, flehir,
kasaba ve köy yap›lar›n›n toplu olarak bulundu¤u yerleflim alanlar›n›n orman
s›n›rlar› d›flar›s›na ç›kart›lmas› oldu¤unu ve bu çal›flmalar›n 10 y›l içerisinde
yap›lmas›n›n öngörüldü¤ünü ifade etti.

Say›n ÖZTEN konuflmas›nda,1983 tarihli Kanun (2896) ile orman s›n›rlar›
d›fl›na ç›kar›lan bu alanlar›n devlet eliyle ihya edilerek orman içi köyler halk›n›n
buralara yerlefltirilmesinin öngörüldü¤ünü, ayr›ca orman d›fl›na ç›karma
iflleminde 1981 tarihinin baz al›nd›¤›n›, 1983 tarihli Kanun (2924) ile; 6831
say›l› Yasan›n 2B maddesine göre orman s›n›rlar› d›flar›s›na ç›kar›lan yerlerin
de¤erlendirilmesinin amaçland›¤›n›, Orman köylüsünün tan›mland›¤›n›, befl y›ll›k
koflul getirildi¤ini, 1986 tarihli Kanun (3302) ile herhangi bir nedenle özel
kifliler ad›na orman s›n›rlar› d›fl›na ç›karma mümkün olmad›¤›n›, 3402 say›l›
Kadastro Kanununun 45‘inci maddesine göre 2B alanlar›nda zilyetleri ad›na
tescil iflleminin anayasaya mahkemesince iptal edildi¤ini vurgulad›.

Do¤u Karadeniz‘de 2B alanlar› için çal›flmalar›n yap›lamad›¤›n›, 2B
alanlar›n›n ülke düzeyinde 484 bin hektar düzeyinde oldu¤unu ve hükümetin
bu alanlar› sat›fla sunarak gelir elde etmeyi planlad›¤›n›, bunun için yasal
de¤ifliklikler yap›ld›ysa da Cumhurbaflkan› taraf›ndan iade edildi¤ini, Rize‘de
14 hektar Artvin‘de 41 hektar düzeyinde olan 2B alan›na bak›ld›¤›nda bu
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bölgelerin flansl› görülebilece¤ini
ifade eden ÖZTEN, sat›fla sunulacak
ya da sunulmas› planlanan 2B
alan›n›n henüz bu bölgelerde
olmad›¤›n› ifade etti.

Bölge insan›n›n sessizli¤i ve endifleli
bekleyiflinde bu alanlar›n gelece¤inin
ne olaca¤› sorusunun önemli yer
tuttu¤unu ifade eden ÖZTEN, “efli
benzeri bulunmayan do¤a harikas›
bu alanlar, Turizm Teflvik Kanunu ve
Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu
çerçevesinde yabanc› uyruklu gerçek
kifli veya tüzel kiflilere sat›l›rsa, dede
yadigar› topraklar nas›l korunmufl
olacakt›r? Bölge insan› köyünden,
mezeresinden, yaylas›ndan
kopar›lmayacak m›?” gibi sorular›n
yan›tlar›n›n merak edildi¤ini dile
getirdi.

Say›n Ali Fahri ÖZTEN, mülkiyete
yönelik çal›flmalarda geç kal›nm›fll›k
bir yana, yasalarda yap›lan onlarca
de¤iflikli¤in halk›n kafas›n›
kar›flt›rd›¤›n› ve bir tarafta yüzy›llard›r
bu topraklarda bu co¤rafyada
yaflayan, her türlü fedakarl›¤›
gösteren orman köylüsü, di¤er tarafta
ise bilimsel, teknik, ekonomik, politik,
toplumsal, hukuksal, kentsel ve
ekolojik boyutuyla yaflanan bir süreç
oldu¤unu ifade etti ve konuflmas›
s›ras›nda yöreye özgü baz› bilgileri
sundu.

DS‹ 26. Bölge Emlak ve
Kamulaflt›rma fiube Müdürü ve Artvin
il temsilcimiz Abdurrahman
ÇOBANO⁄LU “Artvin ‹li ve
Çevresinde DS‹ Bölge Müdürlü¤ü
Kamulaflt›rma Çal›flmalar› ve Bu
Kamulaflt›rmalar›n Yörede Yaflayan
‹nsanlara Etkisi ‹le Bu Çal›flmalar
Esnas›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” bafll›¤›nda yapt›¤›
konuflmas›nda; 

Artvin‘in konumunun önemine
de¤inerek, arazi yap›s›n›n Çoruh
Nehri ve kollar›n›n oluflturdu¤u derin
vadiler ve Kaçkar Da¤lar› ile çok
engebeli bir arazi yap›s›na sahip
oldu¤unu belirterek, 736 700
hektarl›k il yüz ölçümünün 64 200
hektarl›k k›sm›n›n tar›ma elveriflli
oldu¤unu vurgulam›flt›r. Artvin
nüfusunun 191 934 kiflinden
olufltu¤unu ifade eden
ÇOBANO⁄LU, ilin büyük ölçüde
orman arazisi ile kapl› oldu¤unu
ifade etmifltir. DS‹ 26. Bölge‘nin
sorumluluk sahas›nda Çoruh Nehri
üzerinde çok say›da baraj ve Hidro
Elektrik Santral projelerinden flu an
itibariyle dört büyük proje
bafllat›ld›¤›n›, bunlardan Muratl›
Baraj› ve HES ‹nflaat› ile Borçka
Baraj› ve HES inflaatlar›n›n
tamamlanarak enerji üretimine
bafllad›¤›n› ifade etmifltir. Deriner
Baraj› ve HES ‹nflaat›n›n devam
etmekte oldu¤unu, Yusufeli Baraj› ve
HES ‹nflaat›n›n da yeni bafllad›¤›n›
belirtmifltir. Baraj ‹nflaatlar› devam
ederken buna ba¤l› olarak barajlar›n
etkiledi¤i devlet kara yollar›, enerji
nakil hatlar› ve köy ba¤lant› yollar›
gibi DS‹‘nin görev alan› d›fl›ndaki
birçok iflin de ilgili kurumlarla
yap›lan protokoller veya sözleflmeler
gere¤i 26. Bölge Müdürlü¤ünce
yürütüldü¤ünü ifade etti.

26. Bölge Müdürlü¤ünce
gerçeklefltirilen projelerin etkiledi¤i
alan›n 12000 hektar oldu¤unu
belirten ÇOBANO⁄LU, bu alan›n
2500 hektar kadar›n›n özel
mülkiyete ait olup, kamulaflt›r›laca¤›n›
ifade etmifltir. Bu projelerin toplamda
k›smen veya tamamen 100 köyü ve
1 ilçeyi etkileyece¤ini, flu ana kadar
ise 6000 parselde 750 hektar

kamulaflt›rma yap›ld›¤›n› vurgulad›.

Baraj projelerinin, yol veya enerji
nakil hatt› projelerinin tümünün
kamulaflt›rma planlar›n›n 26. Bölge
Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rland›¤›n›,
aplikasyonlar› yap›larak bunun
sonucunda kamulaflt›rmalar›n
gerçeklefltirildi¤ini, bu çal›flmalar
esnas›nda, Artvin ilinde arazi
miktar›n›n, özel flah›slar›n sahip
oldu¤u parsellerin büyüklü¤ünün,
parsellerdeki üretim miktarlar›n›n,
yöre insan›n›n sosyo-ekonomik
durumunun ve beklentilerinin birebir
görüldü¤ünü belirterek bunlar›n
sonucunda oluflan problemlerin tespit
edilmifl olup çözümlerinin de
üretildi¤ini belirtti. 

Artvin ‹linde Gürcistan hududundan
Borçka‘ya, oradan Artvin merkeze,
merkezden Yusufeli istikametine
do¤ru gidildikçe vatandafllar›n sahip
oldu¤u arazi miktar›n›n azald›¤›n›n
görüldü¤ünü ifade eden
ÇOBANO⁄LU, Borçka ve
çevresinde 4 dekar dolay›nda
gözüken parsel büyüklüklerinin
Yusufeli Bölgesinde 88 m2 ye
düflebildi¤inin gözlemlendi¤ini ifade
etmifltir. 2 m2, 5 m2 lik, 10 m2 lik
çok say›da küçük parsel oldu¤unu
ve ilginç olan›n ise bu parsellerin 1
zeytin veya 2 zeytin a¤ac› gibi
a¤açlar›n taksimi sonucu oluflmufl
olmas› oldu¤unu vurgulad›.

Kamulaflt›rmalarda arazi sahiplerinin
çok küçük arazileri olmas›na ra¤men
çok büyük paralar beklemekte
olduklar›n›n görüldü¤ünü ifade eden
ÇOBANO⁄LU, kamulaflt›rmalar
rezervuar kamulaflt›rmas› olunca,
yerlerini, köylerini, yaflad›klar›
bölgeyi terk edecek olmalar›n›n,
onlar›n maddi beklentilerini daha da
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güçlendirdi¤ini ifade etmifltir. 2942
(D-4650) say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun net gelir metodu ile
arazilere fiyat takdir etmeyi
öngördü¤ünü, ilgili kanunun 11.
maddesinde bunlar›n düzenledi¤ini
belirten ÇOBANO⁄LU, burada
arazinin maddi varl›¤› d›fl›nda bir
bedel ödemenin imkân› olmad›¤›n›n
görüldü¤ünü belirtmifltir.
Abdurrahman ÇOBANO⁄LU
konuflmas›n›n devam›nda bölgede
çok küçük parseller ve toplamda çok
küçük arazileri olan vatandafllar›n
kamulaflt›rma birim fiyatlar› yüksek
olsa da toplam alacaklar› rakam
bedelini düflük bulmakta olduklar›n›
vurgulayarak bu anlamda
Kamulaflt›rma Yasas›nda küçük parsel
de¤erlendirmeleri için birkaç
de¤ifliklik yap›labilece¤ine iflaret
etmifltir. ÇOBANO⁄LU bu de¤ifliklik
önergelerini;

1-Rezervuar kamulaflt›rmalar›nda,
anlaflmazl›k halinde mahkemeye
gidilmesinden fayda umulmayan
parseller için, uzlaflma komisyonuna
takdir komisyonu fiyat›n› belli bir
oranda art›rma yetkisi verilebilir. Bu
durum parsel alanlar›na göre
oranland›r›labilir.

2-Rezervuar kamulaflt›rmalar›nda,
köyünü, ilçesini terk etmek zorunda
kalan insanlar için bir göç veya
yeniden yerleflim tazminat›
ödenebilir. Bu flöyle olabilir.
Genellikle köylerde hissedarlardan
biri veya birkaç› araziyi kullan›rken
bir k›s›m hissedar ise baflka ifllerle
u¤raflmaktad›r. Bu sebeple araziyi
fiilen kullanan aile için bu
düflünülebilir.

fleklinde ifadelendirdi.

Tapu Müdürlüklerindeki verasette
ifltirak fleklindeki tapularda,
hissedarlar›n fera¤ ifllemlerini
tamamlamada zorluklar çekildi¤ini,
bu zorluklar›n daha çok veraset ve
intikal vergilerinin kamulaflt›rma

bedelleri içinde bir yer tutmas›ndan
kaynakland›¤›n› belirten
ÇOBANO⁄LU, buradaki önerilerinin
tapu malikleri vefat etti¤inde intikalin
k›sa bir süre içersinde resen
yap›lmas›n›n sa¤lanmas› oldu¤unu
belirterek tapu harçlar›n›n da
kamulaflt›rma ifllemlerinde TKGM‘ce
al›nmamas›n›n uygun olaca¤›n›n
alt›n› çizdi.

Artvin‘de DS‹‘nin yürüttü¤ü
projelerden ve bunlar dolay›s›yla
yürütülen kamulaflt›rma
çal›flmalar›ndan, Artvin nüfusunun
önemli bir bölümünün direkt veya
dolayl› olarak etkilendi¤ini belirten
ÇOBANO⁄LU, bu etkilenmenin
Artvin‘den göç olarak yans›makta
oldu¤unun gözlemlendi¤ini
belirtmifltir. Bu göçü Artvin d›fl›na
de¤il Artvin içine çevirmek için
DS‹‘nin kamulaflt›rma d›fl›nda
yeniden yerleflim projelerine önem ve
a¤›rl›k verdi¤ini vurgulayan
Abdurrahman ÇOBANO⁄LU, bu
çerçevede de Yusufeli ‹lçesi ve
bölgedeki köyler için yeniden
yerleflim eylem plan› haz›rlanarak
yürürlü¤e konuldu¤unu belirtti.

Forum‘da söz alan bir baflka
konuflmac› Karadeniz Teknik
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Müh. Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Cemal
BIYIK olmufltur. Yeryüzünün herhangi
bir bölgesinde canl›lar›n varl›¤›n›
sürdürebilmesi için gerekli dört temel
unsurun (anas›r-› erbaa); hava, su,
s›cakl›k (Günefl enerjisi) ve toprak
oldu¤unu belirterek konuflmas›na
bafllayan BIYIK, bunlardan ilk üçünün
Artvin ilimizde epey bulundu¤unu
ancak topra¤›n yeterince
bulundu¤unu söylemenin mümkün
olmad›¤›n› belirterek konuflmas›na
bafllad›.

TU‹K verilerine göre, yüzölçümü 743
662 hektar olan Artvin topraklar›n›n
% 34‘ünün erozyon arazisi, %
21‘inin tafll›k-kayal›k arazi, %

44‘ünün ise di¤er nitelikteki
alanlardan ibaret oldu¤unu
vurgulam›flt›r. Artvin‘de kullan›labilir
arazilerin % 55‘inin orman, %
14‘ünün mera, % 9‘unun funda, %
7‘sinin tar›m ve % 15‘inin de
yerleflim yeri vd. amaçlarla kullan›lan
araziler oldu¤unu belirten BIYIK,
tar›m arazisinin son derece az
oldu¤unun görüldü¤ünü vurgulam›flt›r. 

Bu nedenle bu arazilerin k›ymetli
oldu¤unu, bu durum karfl›s›nda,
tarihin her döneminde, bir yörede
yaflayan insanlar›n geçimlerini o
yörenin ekonomik kaynaklar›ndan
temin ettiklerini dolay›s›yla Artvin‘de
yaflayan nüfusun ormanc›l›kta
istihdam›n›n kaç›n›lmazl›¤›n›
vurgulad›.

Kullan›labilir arazilerin k›tl›¤›n›n
sadece tar›m alanlar›nda olmad›¤›n›
belirten BIYIK, özellikle Artvin
merkezinde imara aç›labilecek
arazinin s›n›rl› oldu¤unu, bu nedenle
binalar›n miras yoluyla
bölüflülmesinde kat mülkiyetine
benzer biçimde Artvin‘de “oda
mülkiyeti” kavram›n›n ortaya ç›kt›¤›n›
ve bu fiili durumdan ötürü Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü kadastro
teflkilatlar›na bu bölüflmenin nas›l
yap›laca¤›n› gösteren bir genelge
yay›nlamak zorunda kal›nd›¤›n› ifade
etti.

Kadastro çal›flmalar› aç›s›ndan da
Artvin‘de yeterli ilerleme
sa¤lanamad›¤›n›, 1924 tarihinde
Mustafa Kemal Atatürk‘ün
gayretleriyle Rusya‘dan Moskova
Anlaflmas› ile geri al›nan Kars, Artvin
illeri‘ni ve I¤d›r, Ardahan, Kulp
ilçeleri‘ni ve Kemalpafla Nahiyesi‘ni
içerisine alan bölgede “Elviye-i
Selasiye” Kanunu gere¤ince
kadastro yap›m›na bafllanm›fl
oldu¤unu ancak bu çal›flmalar›n
neticelendirilmedi¤ini ifade eden
BIYIK, Artvin‘de kadastronun halen
tamamlanamamas›n›n esas sebepleri
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aras›nda, di¤er Karadeniz Bölgesi illerinde de oldu¤u gibi
topografya, bitki örtüsü, iklim gibi olumsuz faktörlerin
yan›nda orman-mülkiyet anlaflmazl›klar›n›n çoklu¤unun yer
ald›¤›n› vurgulam›flt›r. Prof. Dr. Cemal BIYIK konuflmas›n›n
devam›nda kadastrosu yap›lan ormanla iliflkili yerlerde
orman idaresince yap›lan yo¤un itirazlar›n ço¤unlukla
ormandan yana sonuçland›¤›n› ve bu nedenle kadastro
öncesinde lüzumsuzca a¤aç k›y›mlar›na gidilmekte
oldu¤unu, bunun da bir gram› binlerce y›lda meydana
gelen topra¤›n erozyonla ak›p gitmesine sebep olan bir
döngüyü yaratt›¤›n› belirterek bu k›y›m›n önüne geçilmesi
ve a¤açlar›n yaflat›lmas› için orman yerinin mülkiyetinin bir
an önce belirlenmesi gerekti¤ini ifade etti.

Anayasam›za göre “bütün ormanlar›n gözetimi (mülkiyeti
de¤il) devlete aittir” hükmüne de¤inen BIYIK, devletin
orman niteli¤indeki özel arazileri gözetim alt›na almas›,
her fleyden önce bu arazilerin kadastrosunun yap›lmas› ve
mülkiyeti maliki ad›na kaydedildikten sonra vasf›n›n da
“orman” olarak yaz›lmas› gereklili¤ini vurgulayarak,
orman idaresince yap›lan itirazlar›n bu tür arazilere
“orman” vasf›n›n yaz›lmas›n›, dolay›s›yla “Devletin
gözetimini” engellemekte oldu¤unu, oysa 1945 y›l›nda
devletleflen ve 1950 y›l›nda ç›kan Yasa ile geri iade
edilmeyen araziler d›fl›ndaki tapulu arazilerde bu tarihten
sonra kendili¤inden oluflan ormanlar›n, tapular› geçerli
olmak flart›yla yasal olarak tapu sahipleri ad›na “orman”
vasf›yla tescil edilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Zilyetlikle kullan›lan araziler üzerinde orman mevcut ise ve
zilyetlik gerekçesi orman de¤ilse, bu araziler, zilyetlik flart›
olan “fas›las›z kullanma” ihlali nedeniyle kendili¤inden
ormanlaflt›¤› için bu arazilerin Hazine ad›na tescilinin söz
konusu oldu¤unu, ancak yaz›l› kadastro olan tapu

tahrirlerinin zaman›nda eksik yap›lm›fl olmas›ndan dolay›
tapular› zaman›nda yap›lmad›¤› için 1945‘den sonra
ormanlaflsa bile bu arazilerin kadastro s›ras›nda kendi
adlar›na tescil edilebileceklerini bu nedenle bu arazi
zilyetlerinin bir nevi cezaland›r›ld›¤›n›, bu durumdan
hareketle bile kadastronun bir an önce tamamlanmas›n›n
vatandafllar aç›s›ndan yararl› oldu¤unun gözlemlendi¤inin
alt›n› çizdi. 

Forumun di¤er konu¤u Tapu ve Kadastro Genel Müdür
Yard›mc›s› Nihat fiAH‹N ise, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ünün görev ve sorumluluklar›n›, yeni döneme
yönelik projeleri; Takbis, Merlis, Türkiye Ulusal Co¤rafi
Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Bankas›, TUSAGA-Aktif (CORS-
TR)Say›sal Kadastro Çal›flmalar›n› özetle aktard›. TAKB‹S‘in
mülkiyete dayal› bilgi kullanan tüm kurum ve kurulufllar›n
yasal ve güncel bilgi ihtiyac›n› tek bir merkezden
sa¤layaca¤› için önemli oldu¤unu ifade eden fiAH‹N,
TAKB‹S‘in, ileri bilgi teknolojileri kullan›larak TKGM
hizmetlerinin daha sa¤l›kl›, süratli, güvenilir ve etkin bir
flekilde planlanmas›n›n, yönetilmesinin ve faaliyete
geçirilmesinin, di¤er kurum ve kurulufllara vermekte oldu¤u
mülkiyete iliflkin verilerin daha yayg›n bir flekilde
kullan›m›n›n sa¤lanmas›n›n ve bu çerçevede tapu ve
kadastro çal›flmalar›n›n ve bilgilerinin çok amaçl› arazi
bilgi sistemine; TAKB‹S‘e dönüfltürülmesinin amaçland›¤›,
üretti¤i/üretece¤i bilgilerin kurum içi kullan›ma ve kurum
d›fl› di¤er kurum ve kurulufllarla entegreli olarak çoklu
kullan›ma sunulaca¤› stratejik bir “e-devlet- projesi
oldu¤unu ifade etti. CORS TR(Sabit GPS ‹stasyonlar›)
Projesine de de¤inen fiAH‹N, kapsam› ve içeri¤i ile,
ülkemiz haritac›l›¤›nda ve bilgi teknolojilerinin
kullan›lmas›nda yeni bir devir açaca¤›n› ve yüksek
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teknolojinin kullan›m›yla büyük
kolayl›klar sa¤lanaca¤›n›, bu projede
araziye yönelik co¤rafi tabanl› her
türlü verinin 7 gün 24 saat h›zl›,
do¤ru ve güvenilir olarak
toplanmas›n›n hedeflendi¤ini,
böylelikle kadastro çal›flmalar›n›n
h›zland›r›lmas›n›n, e-devlet baz›nda
yap›lacak çal›flmalar›n mekansal
altyap›s›n›n oluflturulmas›n›n, plaka
hareketlerinin izlenmesinin vd.n›n
sa¤lanaca¤›n› belirtti. Say›n fiAH‹N,
projenin sonuçlanmas›yla birlikte ülke
genelinde herhangi bir yer ve
zamanda, yüksek hassasiyette
koordinat bilgilerinin, geleneksel
yöntemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda son
derece ekonomik ve bir-iki dakika ile
ifade edilebilen süre içinde
toplanabilece¤ini ve bunun her
aç›dan büyük bir kazanç oldu¤unu
vurgulad›. AR‹P projesine de de¤inen
fiAH‹N, bu projenin amac›n›n Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu illerimizi
kapsayan (20 il) bir alanda Tar›m ve
Köy ‹flleri Bakanl›¤›n›n öncelikleri
do¤rultusunda özel sektör güç ve
imkanlar›ndan da yararlanarak
say›sal kadastro çal›flmalar›n›n
yap›lmas› oldu¤unu belirtti. Say›n
fiAH‹N, bu proje tamamland›¤›nda
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›
bünyesinde yürütülen Do¤rudan Gelir
Deste¤i, Çiftçi Kay›t Sistemi ve Tar›m
Bilgi Sistemi projelerinin temel
verilerinin oluflturulmufl olaca¤›n›
ifade etti. 

TUCBS ( Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi
Sistemleri) genel politikalar›na da
de¤inen fiAH‹N, bu politikalar›;
• Co¤rafi bilginin kamu ve özel
sektör taraf›ndan üretimini, eriflimini,
say›sallaflt›r›lmas›n›,
güncellefltirilmesini, paylafl›m›n›,
bütünlefltirilmesini (entegrasyonunu) ve
kullan›m›n› artt›rmak,
• Co¤rafi bilgi politikalar›n›n
gelifltirilmesi ve teflvik edilmesinde
farkl› kurum ve kurulufllar›n›n görev

sorumluluklar›n› netlefltirmek,
• Ekonomi, sa¤l›k, sosyal, kültür,
çevre ve do¤al kaynaklar gibi
öncelikli konulara iliflkin karar verme
ve politika gelifltirmede co¤rafi
bilginin etkin kullan›m›n› sa¤lamak,
• Di¤er ulusal co¤rafi bilgi altyap›lar›
ile ba¤lant›lar› sa¤lamak,
• Temel co¤rafi bilgi faaliyetlerinde
tekrarlar› önlemek ve yat›r›m›n
yararlar›n›n üst düzeyde tutulmas›n›
sa¤lamak,
• Co¤rafi bilgi faaliyetlerinde
dan›flmanl›k hizmetleri almak,
• Özel sektör ile araflt›rma ve
akademik çevrelerden uygulama
baz›nda yararlanmak,
• Kamu kurum ve kurulufllar› aras›nda
iflbirli¤i ve eflgüdümü sa¤lamak,
• Yeni ihtiyaçlara göre geliflmeye
aç›k olmak,
• Kullan›c› taleplerine göre TUCBS‘yi
gelifltirmek,
fleklinde s›ralad›.

Harita Bilgi Bankas› projesini özetle
ifade eden fiAH‹N, Harita Bilgi
Bankas› Projesinin, Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi Projesi II (TAKB‹S-II)
kapsam›nda projelendirilmifl
oldu¤unu belirterek Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤i ile ülke çap›nda standart
birli¤in sa¤lanmas›n›n, hizmet
tekrar›n›n önlenmesinin, co¤rafi
tabanl› bilgi sistemlerine altl›k
oluflturacak biçimde ulusal veri
de¤iflim format›nda harita
üretilmesinin, geliflen teknolojinin

kullan›m›n›n genellefltirilmesiyle,
üretilen harita ve harita bilgilerindeki
duyarl›l›¤›n art›r›lmas›n›n
amaçland›¤›n› belirtti.

Say›n Nihat fiAH‹N Kurum olarak
yürütülen MERL‹S ve TARB‹S
projelerine de özetle de¤inerek
Co¤rafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi
Sistemleri ve tafl›nmaz yönetimindeki
kadastronun ve mülkiyetin önemini
vurgularken bölgede yap›lan
kadastro çal›flmalar›na yönelik
vatandafllar taraf›ndan sorulan çeflitli
sorular› yan›tlayarak sorunlara aç›kl›k
getirdi ve bölgedeki tapu kadastro
çal›flmalar›na ait istatistiki bilgiler
verdi.

Sonuç Yerine
Forumda ele al›nan konular ve
tart›flmalar, soru ve yan›tlar
sonucunda,
• Çayl›klar›n, m›s›r tarlalar›n›n ve
çay›r alanlar›n›n orman s›n›r› olarak
çevrildi¤i,
• Baz› vatandafllar›n dedelerinden
miras kalan yüzy›ll›k evlerinin bile
orman s›n›r› içinde kald›¤›,
• Süreç böyle devam ederse
üretimden kopar›lacaklar› ve kendi
topraklar›nda kirac› konumuna
düflecekleri,
• Yüzlerce y›ld›r yaflad›klar› bu
topraklardan sürgün konumuna
itilecekleri,
• Böyle bir çal›flmada hiç kimsenin
bilirkifli olarak görev yapmak
istemedi¤i ve hatta baz› bilirkiflilerin
görevlerinden istifa ettikleri,
• Kadastro yap›lmas›n› istedikleri için
ço¤unlu¤un piflman oldu¤u ve
konuyu Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine kadar tafl›yabilecekleri
v.b. içerikte bir çok sorun ve soru ile
karfl› karfl›ya kal›nd›¤›,
• Topraklar›ndan kopar›lan insanlar›n
(kamulaflt›rma, baraj vb.) nerede,
nas›l ve hangi flartlar dahilinde
yaflad›¤›n›n belirlenmesi gerekti¤i,
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• Artvin il nüfusunun art›fl h›z›na
bak›ld›¤›nda son 25-30 y›lda ciddi
bir düflüflün gözlemlendi¤i ve bu
nüfus art›fl h›z›nda yaflanan azal›fl›n
nedenleri üzerinde durulmas›
gerekti¤i,
• Artvin‘de sürdürülmekte olan baraj
ve altyap› çal›flmalar›n›n
tamamlanmas› halinde toprak
erozyonuna engel olunaca¤› ve
enerji üretimi, su ürünleri üretimi,
turizm, ulafl›m gibi birçok faydan›n
sa¤lanaca¤›,
• Artvin ilinde arazi kullan›m›n›
yönlendirebilmek için öncelikle
nerede, hangi vas›fta ve kimin
mülkiyetinde ne kadar arazi
oldu¤unun bilinmesi gerekti¤i,
• Tüm Çoruh havzas›n› kaplayan bir
Havza Plan› yap›larak, bu plan›n
Artvin ili s›n›rlar› içerisi için gerekli alt
planlar›n›n üretilip uygulanmas›
gerekti¤i,
• ‹lk tesis kadastrosunun
tamamlanmas›n›n yürütülecek bir çok
ifl ve ifllemde gerekli altl›¤›
sa¤layaca¤› 
hususlar› ön plana ç›km›flt›r. 
Ayr›ca, Kadastro Çal›flmas›
yap›l›rken,
• Orman s›n›r›n›n belirlenmesinde
kullan›lan harita ve paftalar› ile
amenajman planlar›n›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›,
• Orman s›n›rlamas› ile ilgili mevcut
kanunlar›n›n Orman köylüsünün
aleyhine kullan›ld›¤›, keyfi davran›fl
sergilendi¤i, gözlemsel
de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›,
• Mevcut tapular›n›n yer yer geçersiz
say›ld›¤›, uygulanmad›¤›, 
• Mevcut tapulara göre yap›lan
sat›fllar sonucu bu tapular›n
geçersizli¤i nedeniyle üçüncü
flah›slar›n ma¤dur oldu¤u, 
• Yüz y›llard›r bu bölgede yaflayan
insanlar olarak orman› gözü gibi
koruduklar›,

• Orman›n bir tüketim arac› olarak
görülmemesi gerekti¤i,
• Orman kesiminde gelifli güzel
hareket edildi¤i, orman içi yollar›n
orman alanlar›n›n daralt›lmas›
fleklinde yorumland›¤›,
• 1/25 000 ölçekli haritalar›n
askeri amaçl› ve nitelikte oldu¤u ve
mülkiyete esas veri olarak
kullan›lamayaca¤›,
• 1/25 000 ölçekli haritalarda yeflil
renkli olarak gösterilen alanlar›n bir
leke çal›flmas› oldu¤u, bu alanlar›n
çay, m›s›r tarlas› ve hatta çay›rl›k
olabilece¤i, güncelleme tarihleri yeni
oldu¤undan 1950‘li y›llar›
yans›tmayaca¤› ve bu nedenle de
genel bilgi anlam›nda da
yan›lsamalara yol açaca¤›, mülkiyete
esas veri elde edilemeyece¤i,
• Amenajman planlar›n›n da tek
bafl›na mülkiyete esas temel veri ve
done olarak kabul edilemeyece¤i,
• Mevcut tapular›n aplikasyonunun
sa¤l›kl› yap›lmas› gerekti¤i,
• Arazinin 1945, 1950‘li y›llarda
orman m›, kültür arazisi mi, çay›rl›k
m› oldu¤unun o tarihlerdeki hava
foto¤raflar›n›n de¤erlendirilmesiyle
rahatl›kla yap›labilece¤i, ya da
bilimsel ve teknik çal›flmalarla
arazinin y›llara göre da¤›l›m›n›n
yap›lmas› gerkti¤i,

• Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü ve Orman Genel
Müdürlü¤ü‘nün iki y›ld›r sürdürülen
çal›flmalar› da dikkate alarak
uygulamaya yönelik yap›lan protokol
ve genelgelere dikkatlice uyulmas›
gerekti¤i,
• Çoruh Vadisi üzerinde Borçka,
Yusufeli, Deriner gibi birçok baraj›n
yap›lmas› ile vadinin büyük bir gölet
haline getirilmekte oldu¤u ve bu 30-
40 km2‘lik tar›ma en elveriflli alan›n
sular alt›nda kalmas› sonucu bu
topraklar›n sahiplerinin durumunun ne
olaca¤›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤i,
bu alanda en verimli tar›m alanlar›n›n
kaybedildi¤i, kamulaflt›rma ile
topraklar›ndan uzaklaflt›r›lan
vatandafllar›n belirli bir ekonomik
faaliyete yönlendirilmemesi nedeniyle
göç olgusunun h›zla artt›¤›, bu
do¤rultuda göçün engellenmesi için
gerekli arazi stokunun yap›lmas› ve
tar›m› ikame edecek sanayi üretiminin
gelifltirilmesi, yeni istihdam alanlar›n›n
mutlaka yarat›lm›fl olmas› gerekti¤i,
DS‹‘nin bu projeler öncesinde
vatandafllar›n ma¤dur olmamas› için
gerekli önlemleri almas› ve gerekli
istatistiki bilgileri toplamas› gerekti¤i
hususlar›n›n dikkate al›nmas› büyük
bir önem tafl›maktad›r.
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Uluslararas› Kartografya Birli¤i (ICA) 1959
y›l›nda kurulmufltur. Hükümetler d›fl› bir
kurulufl olan ICA amaçlar› kurulufl tüzü¤ünün
1. Maddesinde afla¤›daki gibi verilmifltir,

a) Kartografik sorunlar›n incelenmesine
katk›da bulunmak,

b) Ülkeler aras› kartografik araflt›rmalar›n
bafllat›lmas› ve koordinasyonu, bilgi ve
doküman de¤iflimi, kartografik e¤itim ile
edinilen bilgilerin yay›m›n›n sa¤lanmas›,

c) Uluslararas› konferanslar›n, toplant›lar›n ve
sergi gibi faaliyetlerin düzenlenmesi, di¤er
bilimsel kurulufllarca düzenlenen benzeri
toplant›lara ifltirak edilmesi,

d)  Konferanslar aras› zamanlarda,
komisyonlar ve çal›flma gruplar› oluflturularak
özel konular üzerinde çal›flmak

Haziran 2005 tarihinde ‹spanya’da yap›lan
ICA Genel Kurulunda Tüzü¤ün 1. maddesi
için de¤ifliklik üzerinde çal›fl›lm›fl afla¤›daki
maddeler kapsam›nda de¤ifliklik önerilmifltir;

a) Kartografya veya Co¤rafi Bilgi Bilimi
konular›nda yap›lan çal›flmalar›n
gelifltirilmesi, özellikle grafik iletiflim
formlar›yla birlikte ve harita yap›m
tekniklerinin ifllenmesi, depolanmas›, analizi,
yap›m›, ço¤alt›lmas› ve  sunulmas›n›

kapsamaktad›r. Bu sonuca ba¤l› olarak jeodezi, co¤rafya ve di¤er
farkl› bilimsel araflt›rma disiplinleriyle ifl birli¤i arzu edilmektedir. 

b) Uluslararas› ifl birli¤ini içerecek Kartografya ve CBS çal›flmalar›nda
giriflim ve koordinasyon, fikirlerin ve dokümanlar›n de¤iflimi,
Kartografya ve CBS  alan›nda e¤itimin gelifltirilmesi,

Böylece kartografya çal›flmalar›n›n co¤rafi bilgi bilimi ile
bütünleflmesini sa¤lamak istenmifl ve tek bir çat› alt›nda birlefltirilmesi
amaçlanm›flt›r. 

ICA’ya üye 83 ülke bulunmaktad›r. Türkiye üyelik baflvurusunu 1970
y›l›nda yapm›fl, temsilci kurum olarak Harita Genel Komutanl›¤›n›n
belirlenmesi Bakanlar Kurulunun 24 Aral›k 1970 gün ve 7/1737
say›l› karar› ile onaylanm›flt›r. Ülkemizin ICA üyeli¤ine kabulü ise
ICA’n›n 23 Temmuz – 5 A¤ustos 1972 tarihlerinde
Ottowa/Kanada’da yap›lan 6. Genel Kurulunda oy birli¤i ile kabul
edilmifltir.

Odam›z, 2003 y›l›nda yap›lan ICA Genel Kurulunda Di¤er
Organizasyonlar Kategorisinden (affiliate member) ICA’ya üye
olmufltur. Üyelikler aras›nda oy kullan›m› d›fl›nda herhangi bir ayr›cal›k
yoktur.

ICA‘n›n yap›s› iç tüzük gere¤i flu flekildedir;

a) Genel Kurul
b) Yürütme Komitesi
c) Genel sekreter ve sayman
d) Komisyonlar ve çal›flma gruplar›

ICA Genel Kurullar› 4 y›lda bir toplanmaktad›r. Bununla birlikte 2 y›lda
bir kartografya konferans› düzenlenir. ICA’’n›n Bölgesel ve Ulusal
toplant›lar› bulunmamaktad›r.

ULUSLARARASI KARTOGRAFYA
B‹RL‹⁄‹N‹N 14. GENEL KURULU
MOSKOVA’DA YAPILDI
4-10 A¤ustos 2007

ULUSLARARASI ETK‹NL‹KLER
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ICA KOM‹SYONLARI
1. Teorik Kartografya Komisyonu
2. Harita Projeksiyonlar› Komisyonu
3. Harita üretiminin yönetimi ve
ekonomisi komisyonu
4. E¤itim ve ö¤retim komisyonu
5. Sürdürülebilir geliflme çal›flma
grubu
7. Mekansal veri standartlar›
komisyonu
8. Ad›m ad›m güncelleme ve
düzenleme komisyonu
10. Kartografik genellefltirme ve
çoklu gösterimler komisyonu
11. Uydu görüntülerinden harita
tasar›m› komisyonu
12. Haritalar ve internet komisyonu
13. Her zaman, her yerde, her tür
harita tasar›m› (ubiquitous mapping)
14. Denizcilik kartografyas›
komisyonu
15. Ulusal ve bölgesel atlaslar
komisyonu
17. Kartografik görsellefltirme ve
görsel ortamlar komisyonu

18. Kartografya tarihi komisyonu
20. Da¤ kartografyas› komisyonu
21. Turist kartografyas› çal›flma
grubu
22. Kartografya ve çocuk haritalar›
komisyonu 
23. Tamamen veya k›smen görme
engelli olanlar için haritalar ve
grafikler komisyonu
24. Gezegenler kartografyas›
komisyonu
25. Mesleki eflitlik komisyonu 

ICA’n›n 14. Genel Kurulu ve 23.
Konferans› 4-10 A¤ustos tarihleri
aras›nda Moskova/Rusya’da yap›ld›.

Genel Kurul’da yap›lan yoklamadan
sonra üyelik haklar› ellerinden al›nan
ülkelerle yeniden oy hakk› verilen
ülkelerin görüflmesi yap›ld›ktan sonra
Makedonya, Botswana,
Montenegro, S›rbistan’›n üyelikleri
kabul edilmifltir. Ukrayna, Latviya ve
Yugoslavya’n›n (S›rbistan) ulusal
delegeliklerinin baflka kurumlara
devredilmesi hususlar› görüflülmüfl ve
oylanarak kabul edilmifllerdir.

Baflkan, Genel Sekreter raporlar›
okunmufl, yay›n politikas›
tart›flmas›ndan sonra ulusal
raporlar›n› haz›rlayan ülkelerden
bahsedilmifl, öneriler al›nm›flt›r.
2003-2007 çal›flma gruplar› ve
komisyonlar›n sunufllar› sunumlar›
yap›lm›fl, 2007-2011 dönemi
çal›flma gruplar›n›n oluflumu
görüflülmüfltür.

Genel Kurulda, 2007-2011 dönemi
için ICA Baflkanl›¤› ve Baflkan
Yard›mc›l›klar› oylanm›flt›r. Yeni ICA
Baflkan› Avusturalya’dan William
Cartwright olmufltur.

Aç›l›fl seremonisinde Rus
konuflmac›lar Rusya Federasyonunda
Kartografik Geliflimin Teori, Pratik ve
Perspektiflerini, ICA Baflkan› Milan
Konency Kartografyada Yeni
Perspektifler ve Küresel De¤iflimler,
Baflkan Yard›mc›s› Ferjan Ormeling
ve ITC’den Menno-Jan Kraak ise Bir
Kestirim Arac› Olarak Haritalar
konusunda konuflmalar yapm›fllard›r.
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Kapan›fl konuflmac›lar› ise Kartografya ve Co¤rafi Bilgi Biliminde ICA
araflt›rma gündemi ile CBS, Haritalar ve Toplum üzerine odaklanm›fllard›r.

TEKN‹K OTURUMLAR

Teknik oturumlarda 517 adedi sözlü sunufl ve 127 adedi poster sunufl olmak
üzere toplam 644 bildiri sunulmufltur. Bildirilerin 12 adedi ülkemiz
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Aç›l›fl seremonisinde Rus
konuflmac›lar Rusya

Federasyonu’nda Kartografik
Geliflimin Teori, Pratik ve

Perspektiflerini, ICA Baflkan›
Milan Konency Kartografyada
Yeni Perspektifler ve Küresel

De¤iflimler, Baflkan Yard›mc›s›
Ferjan Ormeling ve ITC’den

Menno-Jan Kraak ise Bir
Kestirim Arac› Olarak Haritalar

konusunda konuflmalar
yapm›fllard›r

Komisyon Sözlü Poster Toplam Ülkemizden
Sunufl Sunufl Sunufllar

1 29 22 51 0
2 9 6 15 1
3 27 2 29 2
4 19 3 22 0
5 20 19 39 2
6 26 5 31 2
7 30 4 34 1
8 9 0 9 0
9 0 0 0 0

10 33 11 44 2
11 24 9 33 0
12 37 1 38 0
13 17 6 23 0
14 4 6 10 0
15 52 1 53 0
16 6 3 9 0
17 25 8 33 1
18 50 0 50 0
19 3 0 3 0
20 4 4 8 0
21 12 0 12 0
22 10 6 16 0
23 13 1 14 0
24 22 0 22 0
25 20 6 26 0
26 16 4 20 1

Toplam 517 127 644 12



akademisyenleri taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
Bildirilerin çok buyuk ço¤unlu¤u Rusya, Amerika
Birleflik Devletleri ve Çin taraf›ndan sunulmufltur.
Bunlar› ‹spanya, Yunanistan, ‹sviçre ve Polonya
izlemifltir. 

ÖDÜL
‹stanbul Teknik Üniversitesinden Ahmet Özgür
Do¤ru Uluslararas› Kartografya Konferans›
Yürütme Kurulu Taraf›ndan “Genç Araflt›rmac›”
ödülüne  lay›k görülmüfl ve Konferans Aç›l›fl
Kokteyl’inde gerçeklefltirilen bir tören ile
kendisine ICA Baflkan› Milan Konecny ve
Baflkan Yard›mc›s› Vladimir S. Tikunov
taraf›ndan baflar› belgesi verilmifltir.

Ödüle lay›k görülen bildirinin ad›: GIS
Applications on Epidemiology with Cartographic Perspective in Turkey. 

Yazarlar 
Ahmet Özgür Do¤ru (‹TÜ, Kartografya ABD), Necla Ulu¤tekin (‹TÜ, Kartografya ABD), 

Seval Alkoy (Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi, T›p Doktoru, Epidemiolog)
Konu: Bildiride Türkiye’de Epidemioloji üzerine yürütülen Co¤rafi Bilgi Sistemi
uygulamalar›n›n kartografik bir bak›flla de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. Bu kapsamda
Dünya’da ve Türkiye’deki çal›flmalar genel olarak anlat›lm›fl ve Türkiye’de; ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü, Kartografya ABD’nda
Epidemiologlar ile yürütülmüfl ve devam eden 3 çal›flma genel hatlar› ile anlat›lm›flt›r.

SERG‹LER 
Konferans kapsam›nda düzenlenen Uluslararas› Kartografya Sergisine ülkemiz haricinde
28 ülke kat›lm›fl ve ürünlerini sergilemifllerdir.

Konferans›n en güzel yönü çocuklar› ileriye haz›rlamak ve dünya üzerindeki görüfllerini
alabilmek amac›yla düzenlenen Çok Millet Tek Dünya temal› Barbara Petchenic Çocuk
Çizimleri – Dünya Haritas› yar›flmas›yd›. Bu sergi için ICA ülke sorumlular› kendi
ülkelerinde çal›flmalar yaparak kat›l›m› sa¤lam›fllard›r. Sergide, 36 ülkeden 174 adet
birbirinden güzel çocuk resmi yar›flm›flt›r. Burada da maalesef ülkemizden tek bir resim
sunumu yap›lmam›flt›r. 

Uluslar aras› Hidrografya Sergisi ülkemiz Seyir Hidrografi ve Oflinografi Dairesi
taraf›ndan temsil edilmifl; Piri Reis Haritas›, Mürseyeli ‹brahim Haritas›, Türkiye Güney
S›n›r› Bodrum –Marmaris Haritas›, Akdeniz Mersin Liman› Haritas› ile ‹stanbul Bo¤az›
Güney Girifli haritalar› sergilenmifltir. 

SONUÇ
Odam›z Uluslararas› Kartografya Birli¤i Genel Kuruluna ve Konferanslar›na ilk defa
kat›lmaktad›r. Mesle¤imiz aç›s›ndan son derece önemli bir alan› kapsayan kartografya
alan›nda ulusal ve uluslararas› anlamda çal›flmalara kat›l›m ve destekleme yönünde
faaliyetlere devam edilmesi önem içermektedir. Uluslararas› Kartografya Birli¤i
çal›flmalar› kapsam›nda, mesle¤imizin ve faaliyetlerimizin tan›t›lmas›n›n, uluslararas›
iliflkilerin gelifltirilmesinin, uzman ve bilgi de¤iflimi konular›nda Odam›z›n aktif rol
almas›n›n ve bu sürecin ülkemize tafl›narak meslek alan›m›za yönelik etkin faaliyet
gösterilmesinin meslek aç›l›m›nda yararl› olaca¤› aç›kt›r. 
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Odam›z ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ile ortak-
lafla düzenlenen ve 24-26 Ekim 2007 tarih-
lerinde Selçuk Üniversitesi‘nde gerçeklefltirile-
cek olan 3.Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu‘nun Yürütme Kurulu Toplant›s›
27 Temmuz 2007 tarihinde Selçuk Üniver-
sitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesinde
yap›ld›. 

Oda Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN‘in
de kat›ld›¤› toplant›ya Mühendislik - Mimarl›k
Fakültesi Dekan› ve Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü Baflkan› ve etkinlik
yürütme kurulu efl baflkan› Prof. Dr. Cevat
‹NAL, Odam›z Mühendislik Ölçmeleri
Komisyonu Baflkan› ve Sempozyum Yürütme
Kurulu Efl Baflkan› Doç. Dr. Halil ERKAYA,
Odam›z Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Engin GÜLAL,
Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri Yrd.
Doç. Dr. Ayd›n ÜSTÜN ile birlikte Yürütme
Kurulu Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zeki
COfiKUN, Yrd. Doç. Dr. Temel BAYRAK,
Yrd. Doç. Dr. Mustafa PALANCIO⁄LU, Yrd.
Doç. Dr. Ayhan CEYLAN, Yrd. Doç. Dr.
Ayd›n ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. S. Savafl DUR-

DURAN, Yrd. Doç. Dr. Taner ÜSTÜNTAfi, Yrd. Doç. Dr. ‹smail
fiANLIO⁄LU, Yrd. Doç. Dr. ‹brahim KALAYCI, Arfl. Gör. Cemal Ö.
Y‹⁄‹T, Arfl. Gör. Serkan DO⁄ANALP, Arfl. Gör. Mevlüt YETK‹N, Arfl.
Gör. H. Zahit SELV‹ kat›ld›lar. 

Toplant›n›n Gündemi;
1.Aç›l›fl, bildirilerin de¤erlendirilmesi
2.Ça¤r›l› konuflmac›lar›n durumu
3.Sempozyum program›
4.Promosyon da¤›t›mlar›
5.Sponsor destekleri ve stand
6.Konaklama
7.Sempozyum bütçesi
8.TÜB‹TAK deste¤i
9. Kapan›fl, dilek ve temenniler olarak belirlendi. 

1.Aç›l›fl, Bilgilendirme ve Gözden Geçirme
Sempozyum Yürütme Kurulu Efl Baflkan› Halil ERKAYA‘n›n aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra HKMO Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN taraf›ndan
yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda, Oda olarak yürütülmekte olan çal›flmalar,
bilimsel etkinlikler, sempozyum ve kongreler ile Oda‘n›n di¤er
çal›flmalar› hakk›nda özet bilgi verildi. 

Say›n ÖZTEN konuflmas›nda ayr›ca; mesle¤imizin geliflimi ve ülke
kalk›nmas›na yans›mas› sürecindeki yap›lmas› gereken çal›flmalar,
üyelerimiz ve meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n çözümü, üniversitelerim-
izde verilen e¤itimin, bilim ve teknolojideki h›zl› gelifliminin yak›ndan
takip edilerek paralellik sa¤lanmas›, e¤itim kadrosu ile birlikte altyap›

3. MÜHEND‹SL‹K ÖLÇMELER‹
SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISI KONYA’DA YAPILDI

HKMO’DAN HABERLER
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ve donan›mlar›n›n kaç›n›lmazl›¤›
konular› üzerinde durdu. Bilimsel
geliflmeler ve meslek alan›m›za
yans›malar›na da de¤inen say›n
ÖZTEN Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu‘nun gereklili¤inin
tart›flmazl›l›¤›n› ifade etti.
Sempozyum‘un gerçeklefltirilmesinde
eme¤i geçen baflta Odam›z›n Sürekli
Bilimsel Teknik Komisyonlar›ndan,
Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu‘na
ve komisyon baflkan› Doç. Dr. Halil
ERKAYA‘ya Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
Dekan› ve Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Cevat ‹NAL‘a, Yürütme Kurulu Üyeler-
ine ve etkinli¤e verilen destek için
Selçuk Üniversitesi yönetimine
teflekkür etti. Say›n ÖZTEN
Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu‘nun Odam›z›n sürekli
bir etkinli¤ine dönüfltü¤ü ve iki y›lda
bir yap›laca¤›n› ifade etti. 

2.Bildirilerin de¤erlendirilmesi
Sempozyuma gönderilen bildiri
say›s›n›n 60 oldu¤u belirtildi.
Bildiriler konusunda yap›lan
de¤erlendirme sonucunda,

• 37 bildirinin hakemlerden gelen
görüfl do¤rultusunca sunulmas›na, 

• Sempozyumda 4 bildirinin ça¤r›l›
konuflmac›lar taraf›ndan sunulmas›na,
etkinlikte toplam 41 adet bildirinin
sözlü olarak sunumunun yer
almas›na, 

• 23 bildirinin poster olarak sunul-
mas›na, 

• Bildiri tam metin gönderim tari-
hinin: 07 Eylül 2007 olarak belirlen-
mesine, 

• Sonuç listesinin web‘de yay›mlan-
mas›na karar verildi.

3.Ça¤r›l› konuflmac›lar
Kamu kurum ve kurulufllardan ve özel
sektörden uygulamaya yönelik olmak
üzere 4 adet ça¤r›l› bildiri istenilmesi
kararlaflt›r›ld›.

4.Sempozyum Program›
Sempozyum program›nda yer alan
oturumlar›n grupland›rma yap›larak
afla¤›da belirtilen konu bafll›klar›
çerçevesinde oluflturulmas›na karar
verilmifltir.

1.Deformasyon ölçmeleri I (Yap›)
2.Deformasyon ölçmeleri II (Yer
kabu¤u)
3.Deformasyon ölçmelerinde istatistik-
sel yöntemler
4.Hidrografik ölçmeler
5.Ölçme yöntemleri 
6.Fotogrametrik yöntemler
7.Mühendislik ölçmelerinde CBS
uygulamalar› 
8.Mühendislik ölçmelerinde GPS
uygulamalar›
9.Özel amaçl› ölçmeler
10.Poster oturumu

5.Promosyon da¤›t›mlar› için
Sempozyumda afla¤›da belirtilen pro-
mosyonlar›n kat›l›mc›lara verilmesi
planlanm›flt›r..

• Küçük el çantas› veya s›rt çantas›
(250 adet) 

• Blok not (500 adet) Sponsorlar 

• Kalem (500 adet) Sponsorlar 

• Sempozyum CD‘si (500 adet) 

Sempozyumda çay, kahve vb.
hizmetlerin verilmesi, ayr›ca teknik ve
kültürel amaçl› bir gezinin düzenlen-

mesi, bu gezinin, insanl›k tarihinde
ilk yerleflim yeri, yani ilk flehri olan
Çatalhöyük- Çumra/Konya‘ya
yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

6.Sponsor destekleri ve stand
Stand alan› ve bildiri kitab›nda yer
alacak firmalar ile görüflmelerin
devam etti¤i, olumlu yaklafl›mlar
al›nd›¤› bu çerçevede çal›flmalar›n
sürdürülmesi gerekti¤i vurguland›.

7.Konaklama
Sempozyuma flehir d›fl›ndan
kat›l›mc›lar için konaklama seçenek-
leri
• Üniversite Misafirhanesi (30 kiflilik) 
• Hekimevi (15 kiflilik) 
• Di¤er kurumlarla ba¤lant› kurularak
(DS‹, TCK, TKGM) rezervasyon
yap›lmas› ve tüm kat›l›mc›lar›n istek-
lerinin karfl›lanmas›na ifade edilmifltir.

8.Sempozyum bütçesi
Sempozyum taslak bütçe
çerçevesinde gelir gider dengesinin
kurulmas›na, ayr›ca bütçe kalemleri
çerçevesinde TÜB‹TAK‘tan destek iste-
nilmesine, firmalar ve kurumlar ile
görüflmelerin yap›lmas›na karar veril-
di.

9.Kapan›fl, dilek ve temenniler 
Toplant› kapan›fl görüflmelerinde,
al›nan karalar›n hayata geçir-
ilmesinde özverili bir flekilde
çal›flmalar›n yürütülmesi ifade edildi.
Ayr›ca sempozyumun yap›laca¤›
salonlar ile stand ve poster sunum
alanlar› incelendi, etkinlik için çok
uygun alanlar oldu¤u görüldü.

23Eylül 2007



TMMOB 39. Dönem 3. Dan›flma Kurulu, 30
Eylül 2007 tarihinde, 400’ den fazla kiflinin
kat›l›m› ile Ankara’da yap›ld› . Dan›flma
Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB
Dan›flma Kurulu, TMMOB Onur Kurulu ve
Denetleme Kurulu üyeleri, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurullar› , Oda merkez ve
flube Yönetim Kurullar› ile Denetim ve Onur
Kurulu  üyelerinin  kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
SO⁄ANCI’ n›n aç›l›fl konuflmas›n›n
ard›ndan, TMMOB ve bileflenlerinin
temsilcileri ve üyeler birer sunum yapt›.

Say›n SO⁄ANCI konuflmas›n›n bafl›nda, son
Dan›flma Kurulundan itibaren geçen alt› ayl›k
süreçte yaflanan sosyal ve ekonomik
de¤iflimler üzerine bir de¤erlendirme
yaparak, TMMOB’ nin bu süreçteki
çal›flmalar›yla ilgili bilgi verdi.
Konuflmas›nda, TMMOB’ nin sergiledi¤i
tutuma karfl›n, Cumhuriyet mitingleri sonras›
bas›nda ç›kan TMMOB’yi ve örgütlülü¤ünü
elefltiren, hakaret içerikli haberlere de¤indi.
Say›n SO⁄ANCI, miting için TMMOB’ ye
herhangi bir ça¤r› yap›lmad›¤›n›, bu gerekçe
ile TMMOB’ nin düzenlemesinde veya tertip
komitesinde yer almad›¤› hiçbir mitinge,

daha önce oldu¤u gibi kurumsal anlay›fl içerisinde kat›lmad›klar›n›
ifade etti. Ayr›ca mitingi düzenleyen ve kürsüyü kullanan kiflilerin ve
konuflmalar›n›n içeri¤inin de göz önünde bulunduruldu¤unda, TMMOB
Yönetim Kurulunun do¤ru bir tutum sergiledi¤ini belirtti ve 50 y›l›k
tarihinde  TMMOB’ yi y›pratmaya kimsenin gücü yetmeyece¤ini ve
bas›nda ç›kan bu haberleri sahiplerine aynen iletti¤ini ifade eden
say›n SOYANCI, seçim sürecine iliflkin de¤erlendirmesinde, 24 Ocak
kararlar› ile bafllayan neo-liberal sürecin özellikle son dönemde
güçlenerek büyük mesafe ald›¤›n›, Uluslararas› sermeye ile bütünleflmifl
sermaye kesimleri ve onlar› temsil eden siyasi partiler eliyle savunulan,
kamu alan›n›n sermayeye devredilmesine, emekçilerin haklar›n›n gasp
edilmesine, iflsizlik ve yoksullu¤un büyümesine dayanan küresel
emperyalist sistemin argümanlar›n›n devlet politikas› haline geldi¤ini
ifade etti. Seçim sonuçlar›n›n neo-liberalizmin, her tür gerici ideoloji ile
de bütünleflerek, kitleler üzerinde sürdürdü¤ü ideolojik manipülasyonun
bir sonucu ve liberalizmin zaferi oldu¤unu dile getiren SO⁄ANCI,
bizlerin bu süreç karfl›s›nda, neo-liberal y›k›m politikalar›na karfl›,
emekçiler ve ezilenlerle birlikte mücadele pratikleri gelifltirmek, gericilik,
›rkç›l›k ve milliyetçili¤in toplum üzerindeki etkisini de bu yolla k›rarak,
yaflam›n içerisinde gelifltirece¤imiz dayan›flma a¤lar› ile özgürlükçü ve
demokratik bir toplumu yaratmaya dönük, ›srarl› bir çabay› ortaya
koymam›z gerekti¤ini vurgulayan SO⁄ANCI son olarak Kas›m ay›nda
yap›lacak “Eflit, Özgür, Demokratik Türkiye” mitingine kat›l›m ça¤r›s›
ile sözlerini bitirdi.

Odam›z Yönetim Kurulu Baflkan› A. Fahri ÖZTEN konuflmas›n›n
bafl›nda, Mart 2007’ deki Dan›flma Kurulundan itibaren, ülkemizde
siyasi, ekonomik, sosyal, toplumsal ve politik alanlarda h›zl› bir
de¤iflim sürecinin yafland›¤›n› ve yaflanmakta oldu¤unu, bu süreçte

TMMOB 39. DÖNEM 3. DANIfiMA
KURULU ANKARA’DA YAPILDI
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sorunlar› anlamak, kavramak ve çözüm sürecinde
bulunmam›z gerekti¤i, tüm bu konularda TMMOB
içerisinde elefltiri ve öz elefltiri sürecini adil ve verimli
iflletmek durumunda oldu¤umuzu ve bunu yaparken ortak
ak›l ve sa¤ duyuyla  hareket etmemiz gerekti¤ini belirterek
yaflam alanlar›m›za, sosyal ve demokratik haklar›m›za
karfl› müdahale ve fliddetin artt›¤›  bir ortamda birbirimize
daha s›k› sar›lmam›z›n, aram›zda ki sevgi ve dayan›flmay›
güçlendirmemizin gereklili¤ini vurgulad›.

Say›n ÖZTEN  konuflmas›na “yarat›lan bu  küresel iflgale
karfl›, bu ülkenin ve dünyan›n ayd›nl›k gelece¤i için bar›fl,
demokrasi ve özgürlük güçleri, emek güçleri, ilericiler,
ayd›nlar, devrimciler küresel bir güçle yerelden bafllayarak
bir ittifak oluflturmal›, bölge, ülke ve dünya ölçe¤inde
birlikte bir karfl› durufl sergilemek durumundad›r. Bu
çerçevede TMMOB gerek Türkiye Sosyal Forumu, Avrupa
Sosyal Forumu ve Dünya Sosyal Forumu ile ve gerekse
di¤er özgürlükçü, demokratik ve sosyal  kurulufllarla
iliflkilerini gelifltirerek sürdürmelidir.” diyerek devam etti.

Say›n ÖZTEN, seçim karar› sonras› çok h›zl› bir flekilde
yap›lan yasa de¤ifliklikleri ve düzenlemelerin, bu ülkenin
gelece¤ini nas›l etkileyece¤i üzerine TMMOB ve
bileflenlerinin görüfllerinin üyelere ve halka ne kadar
ulaflabildi¤inin sorgulanmas› gereklili¤ini bildirdi. 

Say›n ÖZTEN seçim süreci üzerine “Bir taraftan sosyal ve
toplumsal nedeni bulunan her sorunu bir güvenlik sorunu
gibi gören ve alg›layan bir anlay›fl, di¤er yanda
neoliberal politikalar›n en iyi uygulay›c›lar›ndan ve
makyavelist anlay›flla hareket eden bir iktidar partisi, öte
yanda da rafa kald›rd›¤› tüzü¤ünden baflka hiçbir yerinde
emek-sermaye çeliflkisi ve s›n›f üzerine dair bir politika ve
de¤er bar›nd›rmayan, söylemini düflman üzerinden
kurmaya çal›flan, ekonomik politikalar konusunda iktidar
partisinden farkl› bir politika gelifltirmeyen muhalefet
partisi, “cumhuriyet mitingleri”, çok bilinçli ve örgütlü bir
flekilde gündeme getirilen “ Muht›ra” eylemi ve “dindar bir
cumhurbaflkan› seçtirmiyorlar” ifadesi ile yarat›lan feodal
ve din toplumu giriflimleri, muhalefet ad›na yap›lan acemi
politikalar, darbe ve savafl ç›¤›rtkanl›¤›, arkas›na ABD,
IMF, AB gibi  küresel güçleri; emperyalizmi ve yerli
iflbirlikçilerini alan; patronuyla, iflçisiyle, köylüsüyle,
iflvereniyle, memuruyla, emekçisiyle destek bulan ve %47
oy alan bir siyasi parti” de¤erlendirmesini yapt›.

Say›n ÖZTEN , “Ülke topraklar›n› ve de¤erlerini; küresel
ve yerel sermayeye sat›lacak, kar elde edilecek bir meta
olarak görmeyen, emekten ve toplumsal faydadan yana,
yurttafl›n›n e¤itim, sa¤l›k ve ifade özgürlü¤ü gibi temel
konularda güvencesi durumunda olan, insanlar›n› sahip
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olduklar› kimlik ve yönelimlerinden dolay› ayr›flt›rmayacak biçimde ve onlara
eflit mesafede olan bir devlet anlay›fl›n›n, gelene¤inin ve kültürünün gelifltirilip
yerlefltirilmesi gerekmektedir” fleklinde ki ifadesinde devletin yurttafllar›na karfl›,
nas›l bir tutum içerisinde olmas› gerekti¤i üzerine görüfl bildirdi.

Say›n ÖZTEN, anayasa haz›rlama süreci üzerine, askeri dikta rejiminin
oluflturdu¤u 1982 anayasas›n›n de¤ifltirilmesinin, halk›n söz, yetki ve karar
sahibi olaca¤›, insan haklar› üzerine kurulu, insan odakl›, devleti kutsayan
de¤il, halk› kucaklayan; eflitlikçi, özgürlükçü, fleffaf, geliflime aç›k, ücretsiz
e¤itim, sa¤l›k, ifl güvencesi, konut ve yaflam hakk›, sa¤l›kl› bir çevre, dini
simgelerin politikaya araç yap›lamayaca¤›, demokratik, laik, sosyal hukuk
devletini düzenleyecek bir anayasa yap›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu, ancak
halk›n kat›lmad›¤›, demokratik kitle örgütlerinin, sendikalar›n, sivil toplum
kurulufllar›n›n, meslek odalar›n›n ve siyasi partilerin yer almad›¤›, bunun yerine
ço¤unluk mant›¤› ile bir avuç insana ›smarlama bir anayasa yapt›r›lmas›n›n asla
kabul edilebilir bir yaklafl›m olamayaca¤›n› vurgulad›.

Say›n ÖZTEN, anayasa tasla¤›n›n 135. maddesinde, meslek Odalar›n›n
kurulufl amac›, yetki ve sorumluluklar›n›n  yer almad›¤›n›, bunu yasalarla
düzenlenmesinin öngörüldü¤ünü, ancak sabitlenmeyen yetki ve sorumluluklar›n,
odalar›n meflruiyetini zedeleme yönünde kullan›labilece¤inin alt›n› çizdi. Ayr›ca
Say›n ÖZTEN, Orman alanlar› ile ilgili hükümleri “Yeni düzenleme ile; Devlet
ormanlar› yerli ve yabanc› özel giriflimcilere sat›labilecek, Orman
say›lmayabilecek yerlerin kapsam› daha da geniflletilecek, Ormanlar› yok edip
tar›m arazilerine ve yerleflme yerlerine dönüfltürenler affedilecek, 2B alanlar›n›n
sat›fl› gündeme gelecek, kamu mülkü olan orman arazilerini özel mülkiyete
dönüfltürülmesinin yolu aç›lacak, Orman niteli¤i kaybettirilmifl yerlere iliflkin
bafllang›ç tarihi 31.12.1981 tarihinden 23 Temmuz 2007 tarihine çekilecek,
k›saca ormana karfl› ifllenen tüm suçlar af kapsam› içerisine al›nacak böylece
orman alanlar› meta haline getirilerek sömürünün önü aç›lacakt›r” fieklinde
de¤erlendirdi.

Say›n ÖZTEN hükümet program› üzerine de¤erlendirmesinde; programda vergi
politikalar›, kay›t d›fl› ekonomi, cari aç›k, üretim, tar›m politikalar› ve istihdam
art›fl› ile ilgili sorunlara çözüm getirebilecek difle dokunur politik ve siyasi
hedeflerin gündeme getirilmedi¤ini, 2003 y›l›nda sona erecek IMF program›
hakk›nda bilgi verilmemesinin de, IMF politikalar›n›n sürdürülece¤inin ima
edildi¤ini ifade etti.

Oda Baflkan›m›z Say›n ÖZTEN, gerçe¤i yans›tmayan ve yaklafl›k maliyetlerin
çok alt›nda bir bedelle al›nan  Mühendislik Müflavirlik Hizmetlerinin
gerçeklefltirilmesinde gerek mesleki teknik çal›flmalarda ve gerekse de iktisadi
ve sosyal boyutta baz› s›k›nt›lar›n gündeme gelebilece¤i, mühendislik-mimarl›k
eti¤i ve mesleki davran›fl ilkelerinde büyük yaralar aç›laca¤›, ayr›ca idareleri
için bilgiden bilgi üretecek bilgi sistemlerine temel altl›k oluflturamayaca¤› da
kaç›n›lmaz oldu¤unu, ücretli çal›flan mühendis ve mimarlar düflük ücretle
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çal›flmak durumunda kald›¤›n› ve Odam›z›n, yaklafl›k maliyetin çok alt›nda bir
rakamla al›nan Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetlerinin
denetimini yapmaya karar verdi¤ini belirtti. Say›n ÖZTEN, yaklafl›k maliyetin
oldukça alt›nda bir maliyetle ifllerin al›nmaya bafllad›¤›n›, bu durumun hem özel
sektör hem de proje üretimini ve ücretli çal›flanlar› olumsuz yönde etkileyece¤ini
vurgulayarak, yabanc› mühendislerden istenmesi zorunlu olan denklik belgesi
kald›r›lmak, yabanc› mühendis ve mimar istihdam›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› ile TMMOB’nin görüfl bildirmesi uygulamas›na son verilmek
istendi¤inin alt›n› çizdi.

Say›n ÖZTEN, Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤ine yönelik e¤itim çal›flmalar›n›n devam
etmekte oldu¤unu ve sekreteryas› Odam›zca yürütülen TMMOB Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Kongresi (30 Ekim-2 Kas›m) nin haz›rl›k çal›flmalar›n›n eksiksiz devam
etti¤ini bildirerek konuflmas›n› bitirdi. 

Dan›flma Kurulunda konuflma yapan Ankara fiube Sekreterimiz Mustafa
ERDO⁄AN; Odam›z bünyesinde geleneksel olarak her y›l düzenlenen ‹zmir
fiubemizin yürütücülü¤ünü yapt›¤› Yaz E¤itim kamplar› ve her iki y›lda bir
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümleri bulunan üniversitelerde
düzenlenen Genç Haritac›lar Günleri etkinliklerinin, ö¤renciler aras›nda
örgütlülük bilincinin ve dayan›flman›n gelifltirilmesine büyük katk› sa¤lad›¤›n›n
alt›n› önemle çizdi. Di¤er mühendislik ve mimarl›k bölümlerinden de kat›l›m›n
sa¤land›¤› bu etkinliklerle, mühendis ve mimar adaylar›na meslekler aras› çok
disiplinli çal›flma ve sosyal, kültürel, politik alanlarda birlikte mücadele
pratiklerinin  kazand›r›lmakta oldu¤unu ifade etti. Say›n ERDO⁄AN, ö¤renci
etkinliklerinin TMMOB ö¤renci kurultay›na haz›rl›k çal›flmalar› çerçevesinde
oldu¤unu dile getirerek konuflmas›n› tamamlad›.

Üyemiz Halil KAYNARCA konuflmas›nda, mühendis ve mimarlar›n örgütlülü¤ü
üzerine görüfllerini bildirdi. Konuflmas›na TMMOB’nin tarihçesinden, günümüze
de¤in verdi¤i mücadelelerden bilgiler aktard›. Say›n KAYNARCA özellikle 70’
li y›llardan günümüze TMMOB’nin yaflad›¤› örgütlülük sorunlar›n› üzerine
“Geçmiflten gelip bugünde devam eden üye- örgüt yabanc›laflmas›n›
gideremedi¤imiz için de öz elefltiri yap›lmal›d›r. Bu özelefltiri, örgütü
küçültmeyece¤i gibi,tabanla s›cak iliflkiler kurabilmenin ,yeniden bar›fl›k olman›n
en basit,ama en etkili yolu olacakt›r. Di¤er taraftan TMMOB görüflleri ve
politikas› oluflturulurken Odalar›m›z›n görüfl ve önerileri sürece h›zla
kat›lmal›d›r.” de¤erlendirmesi ile tabanda ki üye ve örgüt iliflkilerinin daha s›k›
hala getirilmesinde öz elefltiri sürecinin daha iyi iflletilmesi gerekti¤inin alt›n›
çizdi. Say›n KAYNARCA son dönem siyasal ve politik geliflmelerin üzerine
yapt›¤› de¤erlendirmenin ard›ndan sözlerini “Gün Ülkemize, Laik ve demokratik
cumhuriyetimize, iflimize, ekme¤imize ,bütünlü¤ümüze sahip ç›kma günüdür.
S›n›rlar› yurt sevgisi, yaflama hakk› , insanl›k onuru için çizilen bu topraklara ve
kendimize karfl› sorumlulu¤umuz vard›r. Gün sessiz kalma,ulusumszun
emperyalist iflgale karfl› gerçeklefltirdi¤i atalar›m›z›n gerçeklefltirdi¤i  eflsiz
kurtulufl savafl›n›n onuruna yabanc›laflma günü de¤ildir.” fleklinde tamamlad›.
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TMMOB CBS Kongresi Dan›flma Kurulu
toplant›s›, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas› Meslek ‹çi
Sürekli E¤itim Merkezinde yap›ld›. 30 Ekim -
2 Kas›m 2007 tarihlerinde KTÜ/Trabzon‘da
gerçeklefltirilecek olan kongrenin Düzenleme
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ahmet AKSOY ve
Yürütme Kurulu ad›na Prof. Dr. Tahsin
YOMRALIO⁄LU yap›lan çal›flmalar› kurula
aktard›lar. Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU
kongre için gönderilen bildiriler hakk›nda
istatistiki bilgi vererek Kurula Kongrenin
yap›laca¤› salon, konaklama olanaklar›,
sponsor frmalar ile yap›lan görüflme ve
yaz›flmalar, kamu kurulufllar› ad›na gelen
bildiri ve görüfller hakk›nda bilgilendirme
yapt›. Toplant›da Kongreye farkl› disiplinlerin
kat›l›m›n›n önemli oldu¤u (Bilgisayar Müh.,
Jeofizik Müh., Jeoloji Müh., Co¤rafya, Kamu
Yönetimi vb. ) ve bu çeflitlili¤in CBS‘nin “çok
disiplinli” bir alan olmas›ndan kaynakl›
oldu¤u dile getirildi. Bildirilerin topland›¤›
farkl› gruplar›n üst bafll›¤›n›n belirlenmesi ve
kongrenin ihtiyaç ve önermelerinin, Kongre
temalar›n›n nas›l ele al›naca¤›n›n üzerinde
duruldu.

Toplant›da al›nan kararlar;

1- Kongre‘de ça¤r›l› bildiri ile kat›lacak yaklafl›k 100 teknik sunumun
26 teknik oturum ile gerçeklefltirilmesinin uygun oldu¤u, yaklafl›k 45
poster sunumu için de 3 poster oturumun gerçeklefltirilmesinin uygun
olaca¤›na,

2- Uluslar aras› kat›l›ml› 4-5 kifliden oluflan teknik sunumlu bir oturumun
gerçeklefltirilmesine, sunum yapacaklar›n FIG, EU JRC ve ISOTC/211
gibi kurumlardan talep edilmesine karar verilmifltir. 

3- Kongre‘de gerçekleflecek Panel ana bafll›klar›n›n; “Kent Bilgi
Sistemleri (KBS)”, “CBS E¤itimi”, “Ulusal CBS” ve kamuya aç›k oturum
niteli¤inde “‹letiflim ve CBS” konular›n› içerecek biçimde
de¤erlendirilmesine,

4- Mevcut panel bafll›klar›nda veya farkl› panellerde de¤erlendirilmek
üzere; Co¤rafi Bilgi üretiminde ulusal düzeyde projeler, TAKB‹S,
TUCBS ve DGD-ÇKS‘nin de¤erlendirilece¤i panellerin
gerçeklefltirilmesine ve bu konuda Yürütme Kurulu‘nun
görevlendirilmesine,

5- TMMOB alt›ndaki Oda temsilcilerinin kat›l›m›yla “CBS ve TMMOB”
bafll›kl› özel bir oturum veya forumun gerçeklefltirilmesi hususunun
de¤erlendirilmesine,

6- Kongreye kabul edilen Bildiri/Poster‘lerin yazarlar›ndan, kongreye
kat›lacak her bir yazar›n Delege-B olarak (75YTL kay›t ücretiyle) kay›t
yapt›rabilece¤ine,

7- TMMOB Oda bileflenlerinin CBS Kongresinin duyurusunu genifl
ölçekte yapmas›na
Karar verilmifltir.
TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Nail GÜLER, Kongre iflleyifli ile ilgili
düflünce ve görüfllerini Dan›flma Kurulu‘na aktard›. HKMO Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN‘in yapt›¤› de¤erlendirme sonras›nda Düzenleme Kurulu

Baflkan› Prof. Dr. Ahmet
AKSOY program
dahilinde yürütülen ve
yürütülecek olan ifl ve
ifllemler ile dikkat
edilmesi gereken
hususlar içerikli bir
konuflma yapt›.

TMMOB CBS 2007 KONGRES‹
DANIfiMA KURULU TOPLANTISI
YAPILDI
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Ça¤›m›zda, “bilgi” güçlü bir kaynak olarak alg›lanmaktad›r. Bilgi
gerçe¤i, özellikle biliflim dünyas›ndaki h›zl› geliflmelerle birlikte,
günümüzde çok daha önemli bir hale gelerek ça¤dafl yaflam›n
vazgeçilmez bir parças› olmufltur. Nitekim bu önemli kayna¤›n çok
daha etkin bir flekilde yönetilmesi art›k geliflen toplumlar›n temel
hedefleri aras›nda yer almaktad›r. Çünkü güncel ve do¤ru bilgi, baflta
kurum, kurulufl ve yöneticiler olmak üzere, tüm bireylerin her türlü
toplumsal karar alma sürecini olumlu yönde etkilemektedir. 

Yaflanan biliflim ça¤›nda, bilgi teknolojisi çok de¤iflik alanlarda
insanl›¤a hizmet etmektedir. Bu alanlardan biri de harita tabanl›
bilgilerin yönetimidir. Özellikle dünyam›z üzerindeki her türlü yer ve
konum temelli bilgilerin yönetilmesinde “harita” bugüne kadar önemli
bir bilgi kayna¤› olmufltur. Haritalar, ça¤lar boyunca insan ve mekân
aras›ndaki iletiflim ba¤›n› kuran bir araç olarak yer gösterimi yan›nda,
her türlü planlama, mülkiyet, tar›m, altyap›, risk yönetimi, turizm, sa¤l›k,
güvenlik gibi birçok mesleki alanda etkin bir araç olarak kullan›lm›flt›r.
Bu önem sürekli bir flekilde artarak devam etmifl ve biliflim
dünyas›ndaki teknolojik geliflmelerle bütünleflerek, “Co¤rafi Bilgi
Sistemleri” olgusu olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. 

Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS), sosyo-ekonomik, politik ve kültürel
kaynaklar›n topyekûn yönetimi gibi karmafl›k karar-destek analizlerinde
oynad›¤› rolle, tüm dünya ülkelerinde etkin bir teknolojik araç olarak
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Özellikle CBS’nin uydu teknolojisi ile
tan›flmas›n›n yan›s›ra Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS/YBS) ile
bütünlefltirilebilir olmas› bu geliflme sürecine ayr› bir ivme
kazand›rm›flt›r. Nitekim CBS ile yeryüzündeki do¤al ve yapay
kaynaklar bugün çok daha hassas ve verimli bir flekilde yönetilerek,
daha yaflanabilir bir dünya için çaba harcanmaktad›r. Ayr›ca GPS
teknolojisi ile uydulardan al›nan yüksek hassasiyete sahip konum
bilgileri, yine uydulardan al›nan görüntülerle art›k çok daha h›zl› bir
flekilde birlefltirilip, veri toplama süreçleri de oldukça kolaylaflm›flt›r.
Tüm bu h›zl› geliflmelerle birlikte co¤rafi bilgiler art›k çok daha sa¤l›kl›
ve dinamik bir biçimde yönetilip, paylafl›labilmektedir.

CBS’deki geliflmeler sadece teknolojik de¤iflimlere ba¤l› olmay›p,
yap›sal anlamda da bütüncül bir de¤iflimi zorunlu k›lmaktad›r. Bilhassa
toplumsal kalk›nma sürecinde do¤ru politikalar›n üretilebilmesi,
bireylerin ça¤dafl ve kaliteli hizmet beklentilerinin artmas› yan›nda,
internetle gelen yo¤un bilgi talepleri de toplumlar› CBS için yeni
düflünsel ve yap›sal sistemler gelifltirmeye zorlamaktad›r. Internet

yollar›n›n co¤rafi referansl› bilgilere aç›lmas›,
CBS’ye olan talebi kat kat art›rmaktad›r.

Nitekim günümüz dünyas›nda toplanan ve
üretilen bilgilerin büyük bir k›sm›n› oluflturan
harita tabanl› verilerin elektronik ortamlarda
yönetilmesi de ancak CBS ile olanakl› hale
gelmifltir. Her türlü karar-destek faaliyetinin en
önemli arac› haline gelen CBS, sadece
teknik de¤il, yönetiflim, sosyal ve kültürel
alanda da birçok geliflmeyi yönlendirebilen
ça¤›m›z›n güçlü bir bilgi yönetim bak›fl›d›r.
Bu bak›fl›n birliktelik anlay›fl› ile modellenmesi
gerekmektedir.

TMMOB CBS’2007 Kongresi,
“paylafl›lmayan bilgi verimli de¤ildir”
düflüncesiyle ülkemizdeki farkl› meslek
disiplinlerini CBS’nin do¤al çat›s› alt›nda bir
araya getiren genifl bir vizyona sahiptir.
“Dünya” tek ortak yaflam alan›m›z ve ortak
co¤rafyam›z ise, bu co¤rafya üzerindeki
verilerle üretilen bilgiler eriflilebilir ve
paylafl›labilir yani “ortak” oldu¤u sürece
de¤erli olacakt›r. Bu nedenle kongre
slogan›m›z güçlü yar›nlar›m›z için bütünleflme
ça¤r›s› yaparak, 

“Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya…”
olarak belirlenmifltir. 

TMMOB CBS 2007 KONGRES‹
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 4650 say›l›
yasa ile 2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun birçok maddesinde de¤ifliklik
yap›ld› Kamulaflt›rma davalar›nda bilirkifli
olarak görev yapacaklara yönelik 15.
maddede ; “Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤ine ba¤l› ihtisas odalar›n›n her
biri taraf›ndan, üyelerinin oturduklar› yeri
gözönünde bulundurarak her il için onbefl ila
yirmibefl, ayr›ca il merkezleri için il, ilçeler
için ilçe idare kurullar›nca bu bölgelerde
oturan ve mühendis veya mimar olan
tafl›nmaz mal sahipleri aras›ndan on befl
bilirkifli her y›l Ocak ay›n›n ilk haftas›nda
seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler
valiliklere verilir. 

Bilirkifli olarak görev yapacaklar›n nitelikleri
ve çal›flma esaslar›, Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤inin görüflü al›nmak
suretiyle Maliye Bakanl›¤› ile Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›n›n birlikte haz›rlayacaklar› bir
yönetmelikle belirlenir. Valilikçe onanan
listelerden, Odalar taraf›ndan seçilenler il
merkezi ve ilçelerdeki Asliye Hukuk
Mahkemeleri, ‹dare Kurullar› taraf›ndan
seçilenlerde seçildikleri yerin asliye hukuk
mahkemelerine bildirilir. 

Bilirkifli Kurulu; kamulaflt›rmaya konu olan

yerin cins ve niteli¤ine, üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu
listesinden seçilmek suretiyle befl kifliden oluflur..” hükmü yer
almaktad›r. 

Bu kapsamda “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”
24.11.2006 tarih ve 26356 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. 

2008 y›l›na ait Bilirkifli listeleri yukar›da belirtilen yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Odam›z
bünyesinde düzenlenen e¤itim çal›flmalar› çerçevesinde; “Kamulaflt›rma
Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma
Esaslar›”na iliflkin E¤iticilerin e¤itimine yönelik olarak ilk e¤itim semineri
6/7 Temmuz 2007 tarihlerinde Genel Merkez e¤itim merkezinde
(M‹SEM) yap›lm›flt›. 

Konu ile ilgili olarak ikinci e¤iticilerin e¤itimi semineri de 6/7 Ekim
2007 tarihlerinde Meslek ‹çi Sürekli E¤itim Merkezinde (M‹SEM)
yap›l›yor. Bu ba¤lamda 15 Eylül Cumartesi günü Kamulaflt›rma
Bilirkiflili¤i E¤itimleri Çal›flma Gurubu toplant›s›nda, seminerin içeri¤ine
yönelik afla¤›daki kararlar al›nm›flt›r

• 06-07 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
E¤iticilerin E¤itimi konulu seminer program›nda sunulan konular›n ders
notuna dönüfltürülmesi,

• fiubelerimiz bünyesinde verilecek Bilirkiflilik E¤itim Seminerlerinde
iflletilecek e¤itim program›n›n gelifltirilmesi, yeni konu ve içeri¤in
oluflturulmas›,

KAMULAfiTIRMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ E⁄‹T‹M ÇALIfiMALARI
DEVAM ED‹YOR
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• E¤iticilerin e¤itimine katk› sa¤layan fiube
temsilcilerinin Ekimin ilk haftas›nda düzenlenecek ikinci
e¤itim toplant›s›na kat›l›m sa¤lamalar›,

• E¤iticilerin e¤itimine kat›lm›fl üyelerimizle
flubelerimizde Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤itimi‘ nin
bafllat›lmas›n›n en geç Aral›k‘›n ikinci haftas›na kadar
e¤itimlerin tamamlanmas› gereklili¤i.

fiubelerimiz bünyesinde, 20 Ekim 2007 tarihinden
itibaren bafllamak üzere y›l› sonuna kadar düzenlenecek
seminerlerde üyelerimize e¤itimleri verilecektir. Bu
amaçla flubelerimizden gelen ve düzenlenecek
seminerlerde e¤itim verecek e¤iticilerin e¤itimine yönelik
çal›flmalar Genel Merkez bünyesinde devam etmektedir. 

Kamulaflt›rma davalar›nda bilirkifli olarak görev yapacak
üyelerimizin Odam›z taraf›ndan verilen e¤itim seminerine kat›lmalar›, kat›l›m
belgesi almalar› gerekmektedir. Bilirkifli olarak görev yapmak isteyen üyelerimiz
kat›l›m belgesi almadan bu görevi yapmalar› yasa ve bakanl›kça yay›mlanan
“Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve
Çal›flma Esaslar›” yönetmeli¤ine göre olanakl› de¤ildir.

6/7 Ekim tarihlerinde yap›lacak olan seminerle afla¤›da belirtilen e¤itim konular›
çerçevesinde e¤iticilerin e¤itimi tamamlanacakt›r. 

Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i E¤iticilerin E¤itimi Program›
I- Kamulaflt›rma ifllemlerinin sosyolojik de¤erlendirmesinin yap›labilmesi aç›s›ndan
bilirkiflilere kamulaflt›rman›n bir perspektifini ve felsefesini veren bölüm

II- Bilirkiflilik Mevzuat›
• TMMOB ve Oda Mevzuat›
• Bilirkiflili¤in Tan›m›
• Bilirkiflili¤in ‹lkeleri
• Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
• Kamulaflt›rma Bilirkiflisinin görevlendirilmesi ve seçimi
• Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
• Kamulaflt›rma Mülk Bilirkiflili¤i
• Bilirkifli Yetki ve Sorumluluklar›
• Bilirkiflilikten Çekilme
• Bilirkifliye ‹tirazlar
• Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤inde Harita Mühendislerinin Önemi ve Görevi

III-  Kamulaflt›rma Yasas›, Kamulaflt›rma ‹fllemi Ve Kamulaflt›rma Uygulamalar›
Hakk›nda Genel Bilgi; Tan›mlar, Kavramlar Ve Uygulamalar 
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1- Kamulaflt›rma 
1.1. Tan›mlar, Kavramlar

2-Kamulaflt›rmada ‹fllemler
2.1-Kamu Yarar› Karar›n›n Al›nmas›(Proje Onay›)
2.2-Proje Baz›nda Ödeneklerin Temini
2.3- Kamulaflt›rma Planlar›n›n Haz›rlanmas›

2.3.1- Kadastrosu Yap›lan Yerlerde Kamulaflt›rma
‹fllemleri

2.3.1.1. Kadastro Onay› Ve Tescil

2.3.1.2. Tapu Kay›tlar›n›n Al›nma, Malik Tespiti
Ve Tapu Kütü¤ündeki fierhlerin Tespiti

2.3.1.3. Kamulaflt›r›lacak Tafl›nmazlar›n Tespiti Ve
Adres Araflt›rmas›

2.3.1.4. Kamulaflt›rma Karar›n›n Al›nmas›

2.3.1.5. ‹dari fierh(Geçici fierh)

2.3.1.6. K›ymet Takdir Komisyonun Arazi
Çal›flmas›, K›ymet Takdiri Ve Uzlaflma

2.3.1.7. Tafl›nmaz›n ‹dare Ad›na Tescilinin
Sa¤lanmas› Ve Kamulaflt›rma Bedelinin
Ödenmesi

2.3.1.8. Uzlaflma Sa¤lanmad›¤› Takdirde
Kamulaflt›rma Evraklar›n›n Yarg›ya ‹ntikali

2.3.1.9.Yarg›n›n Belirledi¤i Kamulaflt›rma
Bedelinin Bankaya Blokesi Ve Tafl›nmaz›n
Mahkeme Marifetiyle ‹dare Ad›na Tescili.

2.4- Kadastrosu Yap›lmayan Yerlerde Kamulaflt›rma

‹fllemleri, Zilyetlik Haklar› Ve  Di¤er Kamulaflt›rma
‹fllemlerinin Yap›lmas›

IV-  ‹mar Mevzuat› Ve ‹mar Planlar› 

V-  Tafl›nmaz›n Özel Yasalar Ve ‹mar Mevzuat›
Aç›s›ndan Konumunun, Haklar›n›n Ve K›s›tl›l›¤›n›n
Belirlenmesi. 

VI-  Tafl›nmaz›n Arsa, Arazi Ayr›m›n›n Yap›lmas›

VII- De¤er Kavram› ve Geliflimi

VIII- Finans Matemati¤i
• Paran›n Zaman De¤eri
• Faiz Hesaplar›
• fiimdiki ve Gelecek De¤er Kavram›
• Annüite Kavramlar›

IX-  Tafl›nmazlarda De¤er Tespiti 
• Arazilerde De¤er Tespiti
• Arsalarda De¤er Tespiti
• Yap›larda De¤er Tespiti

X - Kamulaflt›rma Bedelinin Tespiti Esaslar›
• Tam Kamulaflt›r›lan Tafl›nmaz Mal›n De¤eri
• K›smen Kamulaflt›r›lan Tafl›nmaz Mal›n De¤eri
• ‹rtifak Hakk› Kamulaflt›rmas›

XI- Bilirkifli Raporlar›n›n Haz›rlanmas›
• Veri Toplanmas›, Tespiti Ve Analizi
• Bilirkifli Raporunda Yer Almas› Gereken Bilgilerin
Standartlaflt›r›lmas›
• Bilirkifli Raporu

XII-  Dan›fltay, Yarg›tay Kararlar› 
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Meslek Yüksek Okulu katk›lar›yla, ikincisi de
26-27 Haziran 2002 tarihinde Batman
‹li’nde; Batman Valili¤i, Batman Belediye
Baflkanl›¤›, TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› ve
Jeoloji Mühendisleri Odas› iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilmifltir.

2004 Y›l›nda GAP-BK‹ taraf›ndan yap›lan
“GAP Bölgesi Yerel Yönetimler E¤itim ‹htiyaç
Analizi” de¤erlendirildi¤inde e¤itim
seminerlerinin içeri¤inin zenginlefltirilmesi
gerekti¤i anlafl›lm›fl ve 2007 y›l›nda; say›sal
halihaz›r harita yap›m ve kullan›m›, imar
planlama ve uygulamalar›, altyap› ve çevre
konular›n› içeren 3 günlük bir e¤itim semineri
planlanm›flt›r. 

Sözkonusu seminer GAP-BK‹’nin
yürütücülü¤ünde, Mardin Valili¤i, Mardin
Belediye Baflkanl›¤›, TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Çevre
Mühendisleri Odas› ve ‹nflaat Mühendisleri
Odas› iflbirli¤i ile 26-28 Kas›m 2007
tarihlerinde Mardin’de gerçeklefltirilecektir.

07 Eylül 2007 Cuma günü GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›’nda
gerçeklefltirilen ve seminerin içeri¤i, tarihi,
kat›l›m›, organizasyonu v.s konular›n›n
görüflüldü¤ü Düzenleme Kurulu toplant›s›na;
Odam›z II. Baflkan› F.Yaflar ÇET‹NTAfi,
Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU ve
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar ‹NC‹
kat›lm›fllard›r.

Güneydo¤u Anadolu Projesi, Türkiye’nin Do¤u Anadolu Bölgesi’nden
kaynaklanan ve sular›n› Basra Körfezi’ne boflaltan F›rat ve Dicle nehirleri
havzalar›ndaki genifl ovalarda yer alan Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r,
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl›urfa ve fi›rnak illerinden
oluflmaktad›r. Bölge, 75.358 kilometre kare yüzölçümü ve 6,6 milyonu
aflan nüfusu ile ülkemizin toplam yüzölçümünün ve nüfusunun yaklafl›k
%10’unu oluflturmaktad›r. Bölge, Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP) ile
birlikte k›saca GAP Bölgesi olarak adland›r›lm›fl olup güneyde Suriye,
güneydo¤u da ise Irak’la s›n›r komflusudur.

GAP’›n geçmifli 1930’lu y›llarda bafllayan Keban Projesine
dayanmaktad›r. F›rat ve Dicle nehirlerinin sulama ve elektrik üretimi
amac›yla kullan›lmas› fikri üzerine gelifltirilmifl olan GAP, iki ayr› nehir
projesi olarak yürütülürken 1980 y›l›nda Güneydo¤u Anadolu Projesi
olarak birlefltirilmifltir. GAP’›n entegre bir bölgesel kalk›nma projesi
olarak uygulanmas›na 1989 y›l›nda GAP Master Plan›’n›n
haz›rlanmas›yla bafllanm›flt›r. Önce toprak ve su kaynaklar›n›n
gelifltirilmesini amaçlayan bir mühendislik projesi olarak bafllayan, daha
sonra çok sektörlü, entegre, bölgesel bir yat›r›m program› olarak ele
al›nan GAP, günümüzde insan odakl› sürdürülebilir bir kalk›nma projesi
olarak yürütülmektedir. GAP, sadece bir elektrik üretimi ve sulama
projesi olarak de¤il, ayn› zamanda sosyal projeler, sa¤l›k, altyap›,
turizm, e¤itim, çevre, kültür, sanayi, ulafl›m ve tar›msal modernizasyonu
da eflgüdümlü projelerle yürüten bir sosyo-ekonomik dönüflüm projesidir.
Projenin temel hedefi yöre insan›n›n gelir düzeyini ve yaflam kalitesini
yükseltmektir. Bu sürecin proje sonras›nda da sürdürülebilir k›l›nmas› için
insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi, kalk›nmada eflitlik ve adilli¤in
sa¤lanmas›, kat›l›mc› demokratik bir toplum yap›s›n›n gelifltirilmesi önem
tafl›maktad›r. 

Bu kapsamda Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi
(GAP-BK‹) Baflkanl›¤› taraf›ndan; GAP Bölgesinde yer alan yerel
yönetimlerin daha verimli çal›flmas›n›n sa¤lanmas› ve teknik hizmet
verme kapasitelerinin gelifltirilmesi ile bilinç düzeyinin artt›r›lmas› ve
kat›l›m›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla yerel yönetimlerin teknik
elemanlar›na yönelik çeflitli e¤itim seminerleri düzenlenmektedir.

H›zl› nüfus art›fl› ve göç nedeniyle GAP Bölgesi’nde çarp›k kentleflme
sürecinin yafland›¤› gerçe¤inden hareketle, yerel yönetimlerin asli ve
temel görevlerinden biri olan imar hizmetlerinin verilmesinde yaflanan
sorunlar göz önüne al›narak “‹mar Planlama ve Uygulamalar›”
konular›n›n ele al›nd›¤› e¤itim seminerlerinin ilki 19-20 Ekim 2001
tarihlerinde Ad›yaman ‹li’nde; Ad›yaman Valili¤i, Ad›yaman Belediye
Baflkanl›¤› ve TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ile Hacettepe Üniversitesi

GAP BÖLGES‹ YEREL YÖNET‹MLER
TEKN‹K E⁄‹T‹M SEM‹NER‹
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Bilimin ve teknolojinin h›zla geliflti¤i bir
yüzy›lda do¤al afetler, deprem, erozyon,
kurakl›k, orman yang›nlar› vb. konularda
ça¤dafl ve tutarl› bir politikan›n olmay›fl› her
geçen gün ülkemizi çölleflmeye bir ad›m
daha yaklaflt›rmaktad›r. Küresel düzeyde
yaflanan çevre ve iklim de¤ifliklikleri ve
beraberindeki sorunlar t›pk› ekonomik ve
iktisadi alanda oldu¤u gibi ülkemizde daha
a¤›r bir biçimde kendini göstermektedir.
Özellikle ülkemiz co¤rafyas›n›n her
köflesinde yaflama dair nice güzellikleri
yar›nlar ad›na insanl›k için bünyesinde
saklayan yurdumuzun ormanlar› gözlerimizin
önünde her geçen gün artan bir ivme ile yok
edilmektedir. 
Ormanlar›m›z›n birer do¤al varl›k ve yaflam
alanlar›m›z oldu¤u bilindi¤i halde konunun
bu aç›dan de¤erlendirilip kamu yarar›
yönünde politikalar gelifltirilemez ise, sürekli
olarak orman alanlar›n›n talan›na yönelik
aflar ç›kart›l›rsa, turizm ve özel giriflimcilik
ad›na mevzuat de¤ifliklikleri yap›larak orman
alanlar› tekellerin özel kullan›m›na verilirse ve
dört bir koldan orman alanlar›m›za rant
kap›s› olarak bak›l›rsa gelece¤imiz flimdiden
karart›lmaya baflland› demektir. E¤er süreç
böyle iflletilecekse yang›nlar›n ve talan›n
önüne geçmek olanakl› olabilir mi?
Ormanlar›m›za yap›lan bu sald›r›n›n
arkas›nda acaba rant kavgas› hangi
boyuttad›r ? Bütün bunlar›n yan› s›ra

ülkemizde farkl› amaçlarla orman yang›nlar›n›n ç›kar›ld›¤› da
bilindi¤ine göre neden önlemler al›namamaktad›r?
Bilindi¤i üzere, 1937‘de ç›kar›lan ilk kapsaml› Orman Yasas›yla
Orman s›n›rlar›n›n belirlenmesinin en fazla 5 y›l içinde tamamlanmas›
zorunlulu¤u getirilmiflti. 1945 y›l›nda ç›kar›lan 4785 say›l› yasa ile
543.000 hektar (5.430.000.000 m2) orman alan› devletlefltirilmifltir.
1950 y›l›nda ise 5653 say›l› yasayla orman tan›m› daralt›larak
muhafaza karakteri tafl›mayan funda ve makilik alanlar orman
kapsam›ndan ç›kar›lm›fl ve bu alanlar›n tefrik(ayr›m) edilmesi
öngörülmüfltür. Tefrik edilen alanlar toprak tevzi komisyonlar›nca
da¤›t›ma tabi tutulmufltur. 1950-1956 y›llar› aras›nda yaklafl›k 500
bin hektar (50.000.000m2) orman alan› orman s›n›rlar› d›fl›na
ç›kar›lm›flt›r. 1956 y›l›nda 6831 say›l› Orman yasas› ç›kar›lm›fl ve bu
yasan›n 2. maddesinde orman niteli¤ini kaybeden alanlar›n orman
s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmas›na izin verilmifltir. 
1950-1960 aras›nda orman alanlar›n›n özel yasalarla adeta
da¤›t›ma tabi tutulmas›, iki y›lda bir af yasas› ç›kart›lmas› gibi nedenler
de dikkate al›narak 1961 Anayasas›na ormanlar hakk›nda detayl›
hükümler konulmufltur. Bu hükümler çerçevesinde orman alanlar›n›n
daralt›lmas› kesinlikle yasaklanm›flt›r. Ayr›ca, Orman alanlar›n›n
kullan›m›, korunmas›, geri kazan›lmas› gibi konular›nda da kamusal
mülkiyet hususuna önemle vurgu yap›lm›flt›r. Özellikle orman niteli¤ini
kaybeden alanlar›n orman rejimi d›fl›na ç›kar›lmas›na yönelik “2B” fiili
olarak ortadan kald›r›lm›flt›r. 
1937 y›l›nda ç›kart›lan yasada orman s›n›rlar›n›n belirlenmesinin befl
y›lda tamamlanmas› zorunlulu¤u getirilmifl olmas›na ve o tarihten
günümüze 70 y›l geçmesine ra¤men orman s›n›rlar›n›n belirlenmesi ve
tapuya tescil ifllemleri halen tamamlanm›fl de¤ildir.
6831 say›l› Orman yasas› yan›nda 2005 y›l›nda 3402 say›l›
Kadastro yasas›nda yap›lan de¤ifliklikle kadastro çal›flmalar›
sürdürülürken orman s›n›rlar›n›n da belirlenmesi hükmünün getirilmesiyle
çal›flmalar›n h›z kazand›¤› görülmüfltür.
Orman alanlar›m›z ülke topraklar›m›z›n % 26 s›na denk gelmektedir.
Yani 20 milyon 703 bin hektar düzeyindedir. Orman Kadastro
çal›flmalar› % 80 dolay›nda yap›lm›fl olmas›na karfl›n bu miktar›n
ancak 1 / 4‘ü tapuya tescil ettirilmifltir. Dolay›s›yla tapuya tescil ifllemi
dikkate al›nd›¤›nda 20 milyon 703 bin hektar alan orman
alanlar›m›z›n ancak 1/5 (yaklafl›k 5 milyon 150 bin hektar ) nin
kadastrosunun tamamland›¤›n› söyleyebiliriz.

BASINA VE KAMUOYUNA
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1970 y›l›nda 1961 anayasas›n›n 131. maddesine bir f›kra
eklenerek 15.10.1961 tarihinden önce orman niteli¤ini
kaybeden ve tar›m alan› veya yerleflim alan› haline dönüflen
veya tar›mda kullan›lmas›nda yarar görülen yerlerin orman
s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmas›na izin verilmifltir. 1973 y›l›nda
Anayasan›n bu hükmüne göre 6831 say›l› yasas›n›n 2.
maddesi de¤ifltirilmifl ve böylece orman alanlar›n›n yeniden
elden ç›kar›lmas›n›n önü bir kez daha aç›lm›flt›r. 1986
y›l›nda ç›kar›lan di¤er bir yasayla orman niteli¤ini kaybeden
alanlar›n orman rejimi d›fl›na ç›kar›lmas›nda uygulama tarihi
ise 31.12.1981 tarihine çekilmifltir. 
Orman alanlar›m›za yönelik olarak son y›llar›n en çok
tart›fl›lan konulardan birisi yine “2B” alanlar›na yöneliktir.
Bilindi¤i üzere “2B” alanlar›n›n yaklafl›k olarak 484.000
hektar (4.800.000.000m2) düzeyinde oldu¤u ifade
edilmektedir. Bu alanlar›n sat›fla sunularak gelir elde
edilmesi ve bütçeye katk› sa¤lanmas› gibi gerekçeler ileri
sürülmektedir. Bunun için TBMM Genel Kurulunca
29.07.2003 günü kabul edilen 4960 say›l› ‘Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa‘s›n›n baz› maddelerinin de¤ifltirilmesi
hakk›nda yasa‘ Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer
taraf›ndan 15.08.2003 tarihinde 1 kez daha görüflülmesi
için TBMM Baflkanl›¤›na geri gönderilmifltir. Böylece
Anayasan›n 170. maddesinde istenen de¤ifliklik

engellenebilmifltir .Anayasan›n 170. maddesinde ‘2B
alanlar›n›n‘ bu alanlar›n ancak orman köylüsünün
kullan›m›nda olabilece¤i, mülkiyetinin asla
devredilemeyece¤i belirtilmektedir. 
Mülkiyet kavram› insanl›k tarihinde, insanl›¤›n üretime
geçti¤i andan itibaren, gündeme gelen bir konudur.
Ülkemizde mülkiyetin temel yasal dayana¤›, Anayasam›z›n
35.  maddesinde yer alan “herkes mülkiyet ve miras
hakk›na sahiptir” hükmü ile tan›mlanm›flt›r. Ancak bugün
‘2B alanlar›n›n herkese sat›labilir hale getirilebilmesi
çal›flmalar› sürdürülürken özellikle baflta Karadeniz
bölgesi olmak üzere yüzlerce köyde yap›lmakta olan
kadastro çal›flmalar›nda yaflan›lan ciddi sorunlardan birisi
de orman alanlar› ile tar›m ve kültür arazileri aras›ndaki
s›n›r›n belirlenmesinde yaflanmaktad›r. Çayl›klar›n, m›s›r
tarlalar›n›n ve çay›r alanlar›n›n orman s›n›r› olarak
çevrildi¤i, yüzy›ll›k evlerin bile orman s›n›r› içinde kald›¤›,
orman köylüsünün; üretimden kopar›laca¤› ve neredeyse
kendi topraklar›nda kirac› konumuna düflürülece¤i, orman
köylüsünün yüzlerce y›ld›r yaflad›klar› bu topraklardan
sürgün konumuna itilecekleri, Orman s›n›r›n›n
belirlenmesinde kullan›lan harita ve paftalar ile
amenajman planlar›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›, Orman
s›n›rlamas› ile ilgili mevcut yasalar›n Orman köylüsünün
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aleyhine kullan›ld›¤›, gözlemsel de¤erlendirmelerin
yap›ld›¤›, 1/25 000 ölçekli haritalar›n askeri amaçl› ve
nitelikte oldu¤u dolay›s›yla mülkiyete esas veri olarak
kullan›lamayaca¤› tart›flmalar›na uygulamada köklü bir
çözüm getirilmemektedir. Son y›llarda orman yang›nlar›
için de gerekli önlemler al›nmad›¤›ndan devasa
büyüklükteki orman alanlar›m›z yanmakta,yak›lmakta kül
olmaktad›r.1937‘den günümüze 80.000 civar›nda orman
yang›n› ç›kt›¤› ve bu yang›nlarda 1.600.000 hektara
yak›n orman alan›n›n yand›¤› bilinmektedir. Bu oran
mevcut orman alanlar›m›z›n yaklafl›k olarak %10 oran›na
denktir. ‹statistiklere göre orman yang›nlar›n›n ç›kmas›nda
do¤al nedenler % 6, insanlardan kaynakl› nedenler ise %
94 düzeyindedir. 1985 y›l›ndan günümüze 234.482
hektar (2.344.820.000m2)olmufltur. Bu alanlar›n
40.824 hektar›n›n yani ortalama %17‘sinin
a¤açland›r›larak geri kazan›ld›¤› belirtilmektedir.
Orman alanlar›m›z, Karadeniz bölgesi hariç ülkenin di¤er
bölgelerinde giderek azalmaktad›r. Bir yandan tar›m ve
hayvanc›l›k politikalar›ndan uzaklafl›lmas›, köylerin h›zla
kentlere do¤ru kaymas›, orman köylüsünün bu kimli¤inden
uzaklaflmas› yaflan›rken di¤er yandan bu alanlara yönelik
kullan›m d›fl› uygulamalar›n gündeme geldi¤i görülmektedir.
Orman alanlar›m›z›n bak›m ve gelifltirilmesi, gençlefltirilmesi
ve geliflen bilim ve teknoloji ile daha verimli hale getirilmesi

kaç›n›lmaz bir görev iken bu yönde çal›flmalar›m›z›n
baflar›l› bir flekilde yürütüldü¤ü söylenebilir mi ?
70 y›lda orman alanlar›m›z›n s›n›rlar› belirlenerek tapuya
tescil ifllemleri bitirilememifl, mekansal bilgi sistemi
çerçevesinde ormanlarla ilgili envanter bilgileri toplanarak
belirli bir standart ve eriflim çerçevesinde sürekli
güncellenen bir flekilde kay›t alt›nda tutulmas›na
geçilememifltir. Daha önemlisi ulusal konumsal veri
altyap›s› oluflturularak orman alanlar›m›zla ilgili, her türlü
do¤a olay›, afet ve felaketlere yönelik acil durum yönetimi
oluflturulamam›flt›r. Toprak, insan ve orman iliflkisi ve
yönetimi kurulamam›flt›r. K›saca bilim ve teknolojinin
gerisine düflülmüfltür. Ancak siyasi iktidarlar ormanlar›m›za
yönelik bir çok yasa ve yönetmelik ç›kararak orman
alanlar›m›z›n her gün azalmas›na neden olmaktad›rlar.
Orman alanlar›m›z›n korunmas›, iyilefltirilmesi,
gelifltirilmesi, gençlefltirilmesi ve art›r›lmas› yerine ç›kar›lan
“af” yasalar›, uzun dönemli kiralama yöntemleri ya da
sat›fla sunulmas› ile yok olmalar›na zemin yarat›lmaktad›r.
Bu kapsamda son dönemde 6831 say›l› Orman Yasas›n›n
yan›nda Turizm Teflvik Yasas›n› ve Mera Yasas› gibi baz›
yasalarda da de¤ifliklik yap›larak bu sürecin önü
aç›lmaktad›r. Anayasaya ayk›r›l›¤› nedeni ile iptal edilen
bu yöndeki bir çok yasa düzenlemesi ise anayasan›n
de¤iflikli¤i ile afl›lmak ve baflka bir düzleme tafl›nmak
istenmektedir. Böylece yang›nlara davetiye ç›kar›lmaktad›r.
Su havzalar›n›n temelini oluflturan orman alanlar›m›z›n
sadece a¤açlardan oluflmad›¤›, içinde binlerce canl›
türünü bar›nd›rd›¤›, erozyon, çölleflme, susuzluk gibi çevre
sorunlar›n›n önlenmesi gibi bir çok alanda, k›saca
yaflam›n her alan›nda olmazsa olmaz olan orman
alanlar›m›z yok olmaya do¤ru h›zla gitmektedir. Yüzlerce
hektar  orman alan› ile birlikte onlarca a¤aç türü, bitki
örtüsü ve di¤er canl› türlerinin yok edilifline ülke olarak hep
birlikte sessizce tan›kl›k ediyoruz. Asl›nda yanan orman
alanlar›m›z de¤il gelece¤imiz ve ülkemiz oldu¤unu
nedense göremiyoruz. 
Ormanlar›m›zla ilgili konuya bütüncül olarak bak›ld›¤›nda
sürecin; bilimsel ve teknik, ekonomik, politik, toplumsal,
hukuksal, etik, kentsel, ekolojik ve dolay›s›yla siyasal
boyutlar›n›n da son derece önemli oldu¤unu belirtmeyi bir
görev biliyoruz.
Ormanlar›m›z›n ve gelece¤imizin yanmas›na ve
yak›lmas›na karfl› olan Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak siyasal iktidar› Ormanlar›m›z konusunda
ülke ve kamu yarar› yönünde, geliflen bilim ve teknoloji ile
birlikte ortak ak›lla yarat›lan politikalar› hayata geçirmeye
ve gelece¤imiz olan do¤al alanlar›m›z› “canl› tutmaya”,
bu yönde acil önlemler almaya ça¤›r›yoruz.
TMMOB HAR‹TA ve KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI (27.08.2007)

Türkiye'de 1937-2005 Döneminde Ç›kan Orman Yang›n› Say›lar›
ve Yanan Orman Alan› Geniflliklerindeki De¤iflmeler (1937=100) 
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Petkim‘in, % 44‘lük dilimi Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›ndan, % 7‘si
de Emekli Sand›¤› hissesinden olmak üzere % 51‘i, Özellefltirme
Yüksek Kurulu‘nun ald›¤› karar do¤rultusunda blok sat›fl yöntemi ile
TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giriflim grubuna 2
milyar 50 milyon dolara sat›lm›flt›r. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, PETK‹M gibi
sanayileflme sürecinde hammaddenin yurtiçinde üretilmesi amac›yla
kurulan iktisadi ba¤›ms›zl›¤›n simgesi olan ve yaratt›¤› istihdam
olanaklar› ile iktisadi geliflmifllik yan›nda kalk›nmaya do¤rudan katk›s›
olan stratejik bir kuruluflun özellefltirilmesine bafltan karfl› ç›k›lmas›n›n
gereklili¤ine inan›yoruz. ‹kinci aflamada ise, belirtilen nitelikleri
dolay›s›yla paha biçilemez bu kuruluflun, bu özellikleri yan›nda,
yap›lan yat›r›mlar›n ölçe¤i ve y›ll›k kâr› göz önüne al›nd›¤›nda
de¤erinin çok çok alt›nda bir bedelle özellefltirildi¤inin görülmesi
üzücüdür.

2 Haziran 2007 günü “Özellefltirmeler Durdurulmal›d›r!” bafll›¤› ile
yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›nda flunlar› dile getirmifltik:

“Yak›n zamanda yap›lacak di¤er bir özellefltirme ise PETK‹M‘dir.
Haziran ay›nda yap›lacak olan ihale ile PETK‹M‘deki % 51‘lik kamu
pay› blok sat›fl yöntemi ile sat›fla ç›kar›lacakt›r. PETK‹M‘de 1960‘l›
y›llarda benimsenen planl› sanayileflme/kalk›nma program›n›n bir
parças› olarak 1965 y›l›nda TPAO öncülü¤ünde kurulmufltur. 3700
kiflinin çal›flt›¤›, pazar pay› % 27 olan PETK‹M, Türkiye‘nin h›zla artan
talebine karfl›l›k, arz›n ayn› h›zla artmad›¤› ve tesislerin ömrünü
tamamlad›¤›, rekabet gücünü yitirdi¤i gerekçesi ile sat›fla
ç›kar›lmaktad›r. PETK‹M 1987 y›l›nda özellefltirme kapsam›na

al›nm›flt›r. Halbuki, PETK‹M stratejik bir
konumda olup, sanayinin vazgeçilmez
hammadde üreticisi konumundad›r. Çünkü,
PETK‹M taraf›ndan üretilen hammaddelerden
plastikler ve sentetik kauçuklar; inflaat, tar›m,
otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj
sektörlerinin önemli girdileridir. Sentetik
elyaflar ise tekstil sektöründe
kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, ilaç, boya,
deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için
girdi üretilmektedir. Sanayiye dayal›
kalk›nma için üretim kapasitesi ile
vazgeçilmezli¤i ve sosyo-ekonomik yap›ya
koydu¤u katk›lar dolay›s›yla PETK‹M‘in
özellefltirilmesi de TELEKOM gibi tart›flmal›
ve sorunlu bir dönemin bafllang›c› olacakt›r.
Talebin h›zla artt›¤›, üretimin önemli bir
parças›n› gerçeklefltiren ve sanayi için temel
hammadde üreticisi olan PETK‹M‘in özel
tasarrufun konusu olmas›, tekelleflmenin
bütün sorunlar›n› içerisinde bar›nd›rmaktad›r.
Özel sektörün her flartta kâr›n›  fazlalaflt›rma
amac›na hizmet eden fiyatlarda yükselme,
çal›flma flartlar›n›n s›k›laflt›r›lmas›, personelin
tasfiyesi ve benzeri uygulamalar halka ve
hammaddeyi kullanan üreticilere kesinlikle
s›k›nt› olarak yans›yacakt›r. Özellefltirmeler,
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salt iktisadi alan› ilgilendiren bir
uygulama de¤ildir. Çünkü
özellefltirmeler ile ekonomide
sermaye yap›s› yeniden
flekillenmektedir. Sermaye yap›s›n›n
yeniden flekillendirilmesi ise baflta
kamu yarar›, kamu hizmeti
kavramlar› olmak üzere, toplumun
sosyo-ekonomik yap›s›n› yeniden
yap›land›rmaktad›r.”

Özellefltirmeler, kamuya ait varl›klar›
özele ve özelin isteklerine tahsis
etmek; kamunun yararland›¤›
kayna¤›, sosyal devlet anlay›fl›n›n
olmazsa olmaz› olan kamu yarar›
ilkesinin yerine özel kâr›  koyarak,
kartellere pazarlamak demektir.

Unutulmamal›d›r ki, Petkim ülkemizin
tek petrokimya tesisidir ve Türkiye‘nin
iç talebinin yüzde 30‘unu
karfl›lamaktad›r. Sanayiye
hammadde üretmektedir. Stratejik
öneme sahip olan bu tesisin b›rak›n
özellefltirilmesini bu tür tesis ve
yat›r›mlar›n genel faydaya katk›lar›
ve stratejik önemi göz önünde
bulundurularak devlet eliyle
gelifltirilmesine devam edilmesi
gerekmektedir. Çünkü Petkim gibi
tesisler hizmet ettikleri alan ve
ürettikleri ürün itibariyle ülkemizin
birçok alan›nda altyap› inflas›n›n ve
devaml›l›¤›n›n öncülü¤ünü
yapmaktad›r. Böyle bir de¤erin k›sa
vadeli ekonomik ç›karlar için
sat›lmas› alt›n yumurtlayan tavu¤un
kesilerek akflam yeme¤i
yap›lmas›ndan baflka bir fley
de¤ildir. Bu gibi stratejik
özellefltirmeler, ileriki y›llarda
ülkemizi tekellere ba¤›ml› bir ülke

haline getirecektir. Stratejik öneme sahip kurulufllar›n özellefltirilmeleri ile ülke
de¤erlerinin belirli bir zümrenin kâr›na pazarlanmas› söz konusu olacak, bu
nitelikli özellefltirmeler siyasal iktidarlar›n ülke ad›na alacaklar› kararlarda
ba¤lay›c› unsur olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. Petkim‘e sahip olacak çok uluslu
flirketin, Petkim‘in ülkemizin tek petrokimya tesisi olmas› bak›m›ndan ülke
içerisinde ne kadar güçlü bir konuma ulaflaca¤› ve iç pazarda da tekel
olmas›ndan dolay› bir çok konuda belirleyici olaca¤›na hiç flüphe yoktur.
Ekonomik ba¤›ml›l›¤›n yar›n siyasi ba¤›ml›l›¤› getirece¤i dikkate al›nd›¤›nda;
ülke politikalar›n›n ve kalk›nma planlar›n›n, büyük sermayelerin, ad›yla
ça¤›rmak gerekirse kapitalistlerin, izni ve iste¤ine uygun olarak infla edilmesini
zorunlu k›lan bir süreci ifade edece¤i aç›kt›r. Bu durum, bütün halk
kesimlerinin ezilmesi ile birlikte kamu yarar› aç›s›ndan son derece sak›ncal› ve
ba¤lay›c› bir süreci yaratacak, gelecek günlerde ülke sanayisini ve
ekonomisini belirsizli¤e sürükleyecektir. 

Petkim ilk olarak ‹zmit-Yar›mca‘da kurulmufl, daha sonra Alia¤a üretim
kompleksi faaliyete geçmifltir. 11.09.1987 tarih ve 87/12184 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile PETK‹M, özellefltirme kapsam›na al›nm›fl, Petkim‘in
‹zmit-Yar›mca‘daki üretim kompleksi 2001 y›l›nda TÜPRAfi‘a sat›lm›flt›r.

Burada alt› çizilmesi gereken bir baflka husus ise Petkim‘in arazi varl›klar›n›n
(gayrimenkul) da sat›fl›n›n gündeme gelmesidir. Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›‘ndan (Ö‹B) yap›lan duyuruya göre, Petkim‘e ait Yar›mca Sosyal
Tesis alan›ndaki, Kocaeli‘nin Körfez ‹lçesi, Yar›mca köyü, 213 ada 10
parsel, 214 ada 39 parsel, 257 ada 1 parsel, 1761 ada 1 parsel numaral›
araziler ve üzerindeki yap›lar›n, “sat›fl” yöntemiyle özellefltirilece¤i
kaydedilmektedir. Alia¤a‘da bulunan kompleksin ise 800 dönümlük k›sm›n›n
70-100 dönümlük k›s›mlar halinde sat›lmas› düflünülmektedir.

Di¤er taraftan, Türkiye‘de özellefltirme uygulamalar›, yo¤un olarak 1986
sonras›nda bafllam›flt›r. 1986 ila 2004 y›llar› aras›nda özellefltirmelerden
sa¤lanan kaynaklar›n toplam› ise 14,3 milyar dolard›r. Ayn› dönemde,
özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllara aktar›lan ödemeler -iyilefltirmeler, bak›m,
sosyal harcamalar, vb.- toplam› ise 13,9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir.
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Görünen odur ki, 1986 ile 2004 y›llar› aras›nda özellefltirmelerden sa¤lanan
net gelir 439 milyon dolar civar›nda kalm›flt›r. Ayn› flekilde, Petkim‘de
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›‘n›n Petkim‘e “2007 y›l›nda, yaklafl›k 500
milyon dolarl›k yat›r›m yap›lm›fl olaca¤›n›” belirtmifltir. Petkim‘in yar›s›ndan
fazlas›na biçilen 2 milyar 50 milyon dolarl›k de¤er, kurulufla yap›lan
yat›r›mlar›n miktar›n›n dört kat› büyüklü¤ündedir. 2006 y›l›nda y›ll›k net kâr›
41 Milyon Dolar olan Petkim, yat›r›m bedelleri ve y›ll›k kâr›  dikkate
al›nd›¤›nda de¤erinin çok çok alt›nda sat›lm›flt›r. Bunun yan›nda, Petkim‘in
özel sektöre sat›fl› ile verimlilik-kârl›l›k gibi piyasan›n temel de¤erlerinin
sa¤lanmas› amac› ile Petkim‘de halen emek veren 3700 çal›flan›n pek
ço¤unun iflten ç›kar›lmas›na ve sosyal haklar›nda tahribatlar›n ortaya
ç›kmas›na neden olacakt›r. Ayn› zamanda, genel ekonomi aç›s›ndan
istihdamda daralma ve iflsizli¤in artmas› ile giderilmesi güç olumsuzluklar
karfl›m›za ç›kacakt›r.

Petkim ile birlikte ülkemizin planl› kalk›nma modelinin parçalar›ndan bir tanesi
daha özellefltirilmekte, Türkiye üretim ekonomisinden uzaklaflarak bir ad›m
daha mali/rant sermayesinin egemenli¤i alt›na girmektedir. Türkiye‘nin
sanayileflmesi ve kentleflmesine dayanak oluflturan ilk kalk›nma planlar›n›n
ürünü olan, ülke içerisinde ham maddenin üretiminin yayg›nlaflt›r›lmas› ile
iktisadi boyunduruktan kurtulman›n arac› olarak kurulan bir üretim kompleksi
daha özel tasarrufun kar arac› haline getirilmifltir. Bu özellefltirme, bir yandan
kamu yarar› ilkesinin, iktisadi ba¤›ms›zl›k ilkesinin çöküflü iken bir yandan da
çal›flanlar›n sosyal haklar›n›n tasfiyesi anlam›na gelmektedir. Ülke için bu
denli de¤erli, kamu yarar›, iktisadi ba¤›ms›zl›k gibi ilkelerin tafl›y›c›s› bir
kuruluflun sermayeye devrinin karfl›s›nda durulmal›d›r. Siyasal iktidar›n son
dakikada bu özellefltirmeyi gerçeklefltirmesi özellefltirme süreci üzerindeki
kuflkular› daha da art›rmaktad›r. Bu özellefltirmeler hem de seçim dönemine
girildi¤i bu süreçte kabul edilemez!

TMMOB HAR‹TA ve KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
(06.07.2007)

Petkim Hakk›nda K›sa Bilgi:
Ortaklar Pay Oran›:
T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›: % 54,32
T.C. Emekli Sand›¤›: % 7,00
Di¤er: % 38,68
Faaliyet Alan›: Petrokimyasal Ara ve
Nihai Ürünler Üretimi Ticareti
Kar - Zarar (2006): 58.455.929 ytl
/ 41 milyon us $
Toplam Personel Say›s› (2006):
3.700
Pazar Pay› (2006/9) : %27

Kurulufl: Türkiye‘de petrokimya
sanayinin kurulmas› fikri I. Befl Y›ll›k
Plan döneminin bafllang›c› olan 1962
y›l›nda benimsenmifl, yap›lan etüt ve
araflt›rmalar sonucunda Petkim
Petrokimya A.fi. 03.04.1965
tarihinde TPAO öncülü¤ünde
kurulmufltur. PETK‹M, Yar›mca
Kompleksinde 1970 y›l›nda, önce 5
fabrikay› iflletmeye açm›fl daha
sonralar› da di¤er fabrikalar bunu
takip etmifltir. H›zla artan talebi
karfl›lamak için, fabrikalarda %
100‘lere varan tevsilere giriflilmiflse
de karfl›lanamayan talep karfl›s›nda,
III. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
döneminde Petkim‘in ikinci
kompleksinin Alia¤a‘da kurulmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

PETK‹M 28.5.1986 gün, 3291 say›l›
Kanunun 13. maddesindeki hükme
istinaden 11.9.1987 gün ve
87/12184 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile özellefltirme kapsam›na
al›nm›flt›r.

Halka aç›k bir flirket olan Petkim,
özellefltirme ile ilgili çal›flmalar›n›
sürdürmekte olup Yar›mca
Kompleksi‘nin TÜPRAfi Türkiye Petrol
Rafinerileri A.fi.‘ne sat›fl› 2001 y›l›nda
gerçekleflmifltir. 

PETK‹M‘in gayrimenkullerinin sat›fl› ile
ilgili çal›flmalar da devam etmektedir.
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Yaflam suda bafllad›, medeniyet su
k›y›lar›nda geliflti,

flimdi medeniyet su için bitmesin!

Yaflam kayna¤›m›z olan sudan yoksun
kalaca¤›m›z›n belirtileri aç›k hale gelmeye
bafllam›flt›r. Bas›nda her gün birkaç sütunun
su sorununa ayr›ld›¤› flu günlerde, ‹stanbul ve
Ankara, su k›tl›¤›n›n yak›n zamanda
yaflanaca¤› kentler olmas› dolay›s›yla ilk
s›ralarda yer almaktad›r. Bas›nda ç›kan
haberlerin kayna¤›, verdikleri bilgiler sürekli
de¤iflmekte, halk›n ayd›nlat›lmas›ndan çok
kafalar›n kar›flt›r›lmas›na yönelik oldu¤u
izlenimini vermektedir.

Bas›na yans›d›¤› flekliyle Ankara Su ve
Kanalizasyon ‹daresi yetkililerinden yap›lan
aç›klamaya göre Ankara‘daki barajlardaki
doluluk oran›n›n % 8‘lerde oldu¤u ve
Ankara’n›n 80 günlük suyu kald›¤› ifade
edilmektedir. Bir televizyon kanal›n›n verdi¤i
bilgilere göre ise Ankara‘daki barajlardaki
doluluk oran›n›n her gün % 1‘lik bir azal›fl
göstermekte oldu¤u ve % 8‘lik oran›n, %
6‘lara kadar düfltü¤ü görülmektedir. Buna
göre, Ankara‘n›n, ASK‹ yetkililerinin 80
günlük tahmininden çok daha k›sa bir süre
içerisinde susuz kalaca¤› düflünülebilir. 

Durum, bas›nda ç›kan haberler ile iyice
karmafl›k hale gelmeye bafllarken, yetkili
a¤›zlardan hala soruna karfl› bir ç›k›fl yolu,

öneri ya da bilgi gelmemektedir. Gelen görüfller ise, sorunun oda¤›n›
sapt›rmaya yönelik bir istikamet içermektedir. ‹klim De¤iflikli¤i, Kurakl›k
ve Su Yönetimi Toplant›s›‘nda hükümetin görüfllerini dile getiren ilgili
Bakanlar, sorumlulu¤u herkese ama bilhassa içme suyu tüketicilerine
y›kmaktad›r. Bakan Pepe, “Türkiye‘de baz› flehirlerde içme suyu
barajlar›ndaki su seviyesi bugün alarm vermektedir. Bu konuyla alakal›
herkese sorumluluk düflüyor. Kime düflüyor? Ev han›m› Ayfle Teyzeye,
ilkokul ö¤rencisi Hasan‘a, kamyon floförü Mehmet‘e düflüyor, köylü Ali
amcaya düflüyor” demektedir. Su tüketiminin % 70‘inin tar›msal
sulamaya harcand›¤› ülkemizde, k›tl›¤›n nedenini içme suyu
tüketicilerine yüklemek ve çözümü içme suyunda tasarrufta aramak
konuyu sapt›rmaktan öteye geçemez. Di¤er taraftan, su k›tl›¤›n›n
küresel ›s›nma bafll›¤› alt›nda tart›fl›lmas› da yöneticilerin bugüne kadar
almad›klar› tedbirlerin paspas alt› edilmesinin bir yoludur.

Bugüne kadar gerekli önlemlerin al›nmad›¤› su konusunda, bugün de
muammal› bir sürece tan›k olunmaktad›r. Her ne kadar ASK‹ yetkilileri
80 günlük suyun oldu¤unu belirtseler de, barajlarda  % 8‘lik doluluk
oran›n›n oldu¤u bu günlerde su kesintisine gidilmemesinin nedeni
aç›klanmal›d›r. A¤ustos ay›nda ya¤›fl beklenmedi¤ine göre, yetkililer
neyin plan›n› yapmaktad›r? 2003 y›l›nda bitirilmesi planlanan Gerede
Projesi‘nin ilk aflamas›n›n hayata geçirilememesi ve ikinci seçenek
olarak sunulan ama flimdi su s›k›nt›s›n›n kap›da oldu¤u günlerde acil
gündeme al›narak, bir tak›m riskleri içerisinde tafl›d›¤› halde hayata
geçirilmek istenen K›z›l›rmak nehri ile ilgili proje de yarg› taraf›ndan
durdurulmufltur. Kanalizasyon ve endüstriyel at›klar›n kar›flt›¤› K›z›l›rmak
suyunun bu sak›ncalar›na ra¤men gündeme getirilmesi ve buna karfl›
yarg›n›n yürütmesinin durdurulmas› karar›n›n suçlu gösterilmesi siyaseten
etik de¤ildir. Sorunlara çözüm bulmak yerine, suçlu bulma yar›fl›na
giren yetkililer, her f›rsat› de¤erlendirmekte, kendi plans›zl›klar›n›n
üstünü kapatmaya çal›flmaktad›rlar. Medeniyetlerin befli¤i, kültürel
miras›m›z ‹stanbul da her geçen gün tahrip edilmekte, çarp›k
kentleflmenin yan›nda su sorunu gibi bir çok sorunla karfl› karfl›ya
b›rak›lmakta, bu sorunlar›n çözümleri için ise yeterli giriflim
yap›lmamaktad›r. ‹stanbul gibi bir kültür kentinin susuzluk sorununu
yaflamamas› için Melen Çay› Projesi de ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Plans›zl›k ile bugüne gelinmesinin tek sorumlusu olan, flimdi ise
sorumlulu¤u do¤a olaylar›na ya da ilahi bir tak›m nedenlere ba¤layan
yetkililer halka bir aç›klama borçludur. Bunun da ötesinde, sürecin bu
flekilde devam etmesi su yönetimi konusunda yaflanan s›k›nt›lara
yenilerinin eklenece¤ini göstermektedir. 

TÜRK‹YE’Y‹ SUSUZ GÜNLER
DÜNYAYI
SU SAVAfiLARI BEKLERKEN!
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1980 sonras› neo-liberal politikalar çerçevesinde
yayg›nlaflan özellefltirmelerde; fabrikalar ve
gayrimenkullerden sonra s›ra do¤al kaynaklara gelmifltir.
Petrol ve do¤algazdan da önemli hale gelen, gelecek
olan suda bu politikalar›n, yerleflmeden önce, kamu yarar›
ve kamu hizmeti ba¤lam›nda tekrar gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Türkiye‘nin neo-liberal politikalar›n
uygulay›c›s› haline geldi¤i günümüzde, bu politikalar›n
savunucu aktörlerinin su konusu hakk›nda söylediklerine
bak›ld›¤›nda, belli noktalar›n ön plana ç›kt›¤›
görülmektedir. Birleflmifl Milletler, Avrupa Birli¤i ve Dünya
Bankas›‘n›n görüflleri entegre havza temelinde, uluslararas›
iflbirli¤inin ve iflletmede kamu-özel ortakl›klar›n›n kurulmas›
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Avrupa Birli¤i Su Çerçeve
Direktifi, Dünya Bankas› kat›l›mc› su özellefltirme projeleri
ve Birleflmifl Milletler ve hatta uluslararas› sivil toplum
kurulufllar›n›n üzerinde birlefltikleri entegre havza temelinde
kamu-özel ortakl›klar›n› iyi okumak gereklidir. Nitekim,
‹zmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi (Yuvac›k
Baraj›), Antalya Su ve At›ksu Genel Müdürlü¤ü‘nün görev
ve sorumluluklar›n›n Frans›z flirketi ANTSU‘ya devri, Çeflme
Alaçat› Su Temini ve Kanalizasyon Projesi, Dünya Bankas›
kredileri ile hayata geçirilmifl, projeler ile gelen su
özellefltirmelerinin, su fiyatlar›nda art›fllar, yat›r›mlar›n
gecikmesi, belli kesimlerin su hizmetinden
yararlanamamas› ve uluslararas› tahkim gibi s›k›nt›lar›
rahatl›kla görünür hale gelmifltir. Avrupa Birli¤i sürecinde
F›rat ve Dicle nehirlerinin özellefltirilmesi de gündeme
gelecektir. Su yönetiminde de daha önceki
özellefltirmelerde yap›ld›¤› gibi kamu yönetiminin
verimsizli¤i ve etkinsizli¤i iddialar› ortaya ç›kar›lacakt›r.
“Özellefltirmedik tek yer b›rakmayaca¤›m” diyen Maliye
Bakan›‘n›n ve bu yaklafl›m›n su yönetimini de özellefltirmek
için giriflimlerde bulunaca¤› beklenmedik bir durum
olmayacakt›r. Su özellefltirmelerinin sonucu ise suyun bir
meta haline gelmesi, fiyatland›rmada art›fllar ve halk›n
sadece belli bir kesiminin suya eriflimi ve uluslararas› su
tekellerinin su yönetiminde baflat hale gelmesi ile
uluslararas› tahkim süreçleri olacakt›r. 

Seçim öncesinde sudan sebeplerle meflgul edilen
gündemde, uluslararas› alanda 1970‘lerden bu güne
tart›fl›lan ve her ülkenin politikalar›n› gelifltirip, uygulamaya
koydu¤u su konusunda çözümler aranmaya, ele al›nmaya

bafllanmal›d›r. Bas›nda, sanki sadece bu y›l›n sorunuymufl
gibi yans›t›lan ve hafife al›nan su sorununda as›l nokta bu
y›l›n nas›l geçece¤i de¤il, suyun her geçen gün azald›¤›
dünyada, suyun nas›l yönetilmesi gerekti¤i olmal›d›r.
Nitekim 2002 y›l›nda su sorunun günlük, y›ll›k k›sa vadeli
bir gündem bafll›¤› olmad›¤› egemenler taraf›ndan dile
getirilmektedir: “21. yüzy›lda uluslararas› iliflkileri ne silah,
ne teknoloji belirleyecek. 21. yüzy›l›n uluslararas› iliflkilerini
ve savafl nedenlerini belirleyecek olan unsurlar: su, tar›m
ve enerji‘dir.

Su zengini ülkelerin bile çoktan tart›flmaya açt›¤› su
sorununa Türkiye gibi yak›n zamanda su k›tl›¤› çekecek bir
ülkenin uzak kalmas› büyük bir yanl›flt›r. Baflka çözümlerin
ve planlar›n parças› olmay› beklemek de, halk›n
ç›karlar›na ters bir yaklafl›md›r. Bu nedenle, su konusunda
uzmanlar›n, akademisyenlerin ve demokratik kitle
örgütlerinin görüflleri dikkate al›narak, konu hakk›nda
gerekli tedbirlerin bir an önce al›nmas› gereklidir.
Örne¤in, su konusunda eflgüdümü ve kontrolü sa¤layacak
bakanl›k nezdinde bir teflkilatlanman›n gere¤i ve su
politikalar›n›n netlefltirilece¤i su yasas› gibi temel giriflimler
üzerinde durulmal›d›r. 2009 y›l›nda ‹stanbul‘da
gerçeklefltirilecek olan Dünya Su Forumu‘nun beflincisinde,
Türkiye, özellefltirmelerde öne ç›kan ülke olarak de¤il,
küresel aktörlere ve dünyaya su yönetiminde kamu
yarar›na çal›flan, verimli, etkin bir model ile temsil
edilmelidir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak su
politikalar›nda k›rm›z› çizginin, halk yarar› ve do¤al
kaynaklar›n korunmas› olmas› gerekti¤ini; su yönetiminde
özellefltirmelerin bu yönde bir seçenek olmad›¤›n› biliyor,
bu nedenle, acil olarak kamu yarar›na, kamu hizmeti
anlay›fl›yla do¤al kaynaklar›m›zdan suyun korunmas› ve
kullan›lmas›nda gerekli tedbirlerin al›nmas› gerekti¤ini
belirtiyoruz. Su havzalar›n›n temelini oluflturan
ormanlar›m›z, meralar›m›z, yaylak ve k›fllaklar›m›z›n yok
edilmesiyle ülkemizin susuzluk yan›nda erozyon ve
çölleflme gibi çok önemli sorunlarla karfl› karfl›ya
kalaca¤›n› ve di¤er yandan gerekli önlemlerin al›nmamas›
durumunda iklim de¤ifliklikleri nedeniyle çok daha genifl
bir bölgede insan ve do¤al yaflam›n gelifltirilmesi flöyle
dursun, korunmas› ve sürdürülmesi bile olanaks›z hale
gelece¤ini bir kez daha hat›rlat›yoruz.
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Odam›z, kurulufl y›l› olan 1954‘ten bu yana
demokratik, ço¤ulcu, kat›l›mc› bir toplum
anlay›fl› çerçevesinde, bilimin ve ortak akl›n
yol göstericili¤inde, yar›m asr› aflan uzun
soluklu mücadelede, hem mesleki alanda
hem de toplumsal alanda çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Demokratik meslek kurulufllar›
olan Odalar›m›z; ekonomik, sosyal, kültürel,
toplumsal, politik vb. birçok alanda, s›k›nt›
ve sorunlar› yo¤un olan bir ülkede yafl›yor
olman›n a¤›rl›¤›n› ve yükledi¤i görev ve
sorumluluklar›n bilincini tafl›maktad›r.
Mühendis ve mimarlar›n ayd›nl›k, ça¤dafl ve
ba¤›ms›z bir Türkiye için; bar›fltan,
demokrasiden ve özgürlükten yana tav›r
koymalar›n›n gereklili¤i ve kaç›n›lmazl›¤›
bilinen bir gerçektir. 
Ülkemizde özellikle 1980 sonras› AB, IMF,
Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi
kurulufllar›n programlar› do¤rultusunda
uygulanan neoliberal politikalar sonucu
hemen hemen her alanda yap›sal
de¤ifliklikler hayata geçirilmektedir.
Küreselleflme ile sermayenin tüm yaflam
alanlar›m›zda tahakküm kurmas›, iç ve d›fl
borcumuzun kabarmas›, bütçe aç›¤›n›n
afl›r›l›¤›, ekonominin k›r›lgan yap›da olmas›
ve di¤er geliflmeler ile birlikte yaflan›lan bu

olumsuz tablo, yurdumuz insanlar›na de¤iflik oranlarda yans›maktad›r.
Bir yanda iflsizlik artarken, di¤er yanda düflük ücretli ve sosyal
güvenli¤in olmad›¤› çal›flma koflullar› yarat›lmaktad›r. ‹fl güvencesinin
yok edilmesinin yan›nda, zaten yetersiz seviyede olan sosyal güvenlik
alan›nda da; ça¤dafl, uygar ve insan odakl› bir sosyal hizmet anlay›fl›
yarat›l(a)mam›fl ve flartlar›n daha da kötüye gitmekte oldu¤u
görülmektedir. 
Odam›z, mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n, ülke ve toplum
sorunlar›ndan ayr› olarak ele al›namayaca¤›n› ve çözülemeyece¤ini
her platformda dile getirmektedir. Bizler; mühendisli¤i, bilimi ve tekni¤i
ülkemizi sömüren tekelci sermaye ve emperyalist güçler için de¤il;
emekçi halktan yana kamu, ülke ve toplum yarar›na kullanmada inançl›
ve kararl›y›z. Uygulanan politikalar sonucu üretim sürecinden
uzaklafl›lmas›n›n, yüksek faizle s›cak paran›n tutulmas›n›n ve rant
ekonomisinin öne ç›kar›lmas›n›n iflsizli¤i daha da artt›rd›¤›
görülmektedir. Mühendis ve mimarlar›n %25‘i iflsizdir ve bu duruma ek
olarak büyük bir oran› da mesleki formasyonu d›fl›nda çal›flmaktad›r.
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i alan›na yönelik olarak ifl
yo¤unlu¤unun olmas› nedeniyle flimdilik bir iflsizlik sorunu
yaflanmamaktad›r. Planl› ve ça¤dafl bir yüksek ö¤retim program›n›n
uygulanmamas›, arz ve talebin dikkate al›nmad›¤›, çok say›da
üniversite ve fakülte aç›lmas› nedeniyle, gelecekte de her meslek
alan›nda istihdam konusu temel sorun olmaya devam edecektir. 
Ülkemizin dört bir yan›nda meslektafllar›m›z›n özverili emekleriyle
yürütülen Harita ve Kadastro Mühendislik müflavirlik hizmetlerimizle;
ülke kalk›nmas›na, geliflimine ve ça¤dafl bir Türkiye yarat›lmas›na
büyük katk› ve destek sa¤lanmaktad›r. Bu süreçte en etkin rolün do¤al
olarak meslektafllar›m›zda, üyelerimizde oldu¤u bir gerçektir. Odam›z,
bu zorlu ve s›k›nt›l› hizmet üretimi mücadelesinde ve örgütlülük anlay›fl›
çerçevesinde, üyelerinin yan›nda olmay› görev kabul etmifltir. 
Odam›z, üyesinden ald›¤› güçle ba¤›ms›z, demokratik ve özgür
karakteri ile yapt›¤› çal›flmalara bu dönem yeni bir hizmeti daha
ekledi. Ülkemizde her geçen gün sosyal güvenlik sisteminin
zay›flat›lmas› süreci dikkate al›narak örgütsel bilinç ve aidiyet anlay›fl›
çerçevesinde, Odam›z taraf›ndan üyelerimize “Ferdi Kaza Sigortas›”
yapt›r›lmaktad›r. Odam›zca bedeli karfl›lanan “Ferdi Kaza Sigortas›”
uygulamas›yla; meslektafllar›m›z, mesle¤imiz ve ülkemiz için birlikte
güzel günler yarat›lmas›na az da olsa bir katk› sa¤lan›lmas›
amaçlanm›flt›r. Üyelerimiz herhangi bir ödeme yapmayacakt›r.
Üyelerimiz ad›na düzenlenen Sigorta Poliçesi dahilinde ve belirtilen
limitler çerçevesinde (15 bin YTL) tazminat ödemesi yap›lacakt›r.
Güçlü, güvenilir, insan odakl› hizmet felsefesi çerçevesinde haz›rlanm›fl
“Ferdi Kaza Sigortas› Poliçesi” 15.08.2007 tarihi itibariyle bafllat›lm›fl
ve üyelerimize ulaflt›r›lmak üzere flubelerimize gönderilmifltir.
Sayg›lar›m›zla duyururuz.

ÖRGÜT B‹L‹NC‹ ‹LE DAYANIfiMA
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YAZIfiMALAR

SAYI : 3/B15-          TAR‹H: ...../09/2007
KONU : Oda Sicil Durum Bel. Hk. 

KAMU KURUM VE KURULUfiLARINA
ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasam›z›n 135.maddesi ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) Yasas› ile kurulan kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur. Meslek mensuplar›n›n  müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak,
kamunun ve ülke ç›karlar›n›n korunmas›nda gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Odam›z›n kurulufl
amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. 

Odam›z, mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve
teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini,
Anayasan›n ve yasalar›n kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Yasas›’n›n (6235) 33’üncü maddesi “Türkiye’de mühendislik ve mimarl›k
meslekleri mensuplar› mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifllerle meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için
ihtisas›na uygun bir odaya kaydolmak ve azal›k vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler..” fleklindedir.

Mühendis ve mimarlar›n hangi koflullarda serbest olarak hizmet üretiminde bulunacaklar› 6235 say›l› TMMOB Yasas› ve
ilgili yönetmeliklerle düzenlenmifltir. Mühendislik ve mimarl›k hizmetlerini yapmaya yetkili mühendis ve mimarlar›n mesleki
faaliyetlerini sürdürdü¤ü ve yasakl› olmad›¤›na ikiflkin Oda kay›t ve üye sicil durumlar› yasalar gere¤i ilgili meslek
odas›nca tutulmaktad›r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak bu yönde serbest çal›flan üyelerimize “Üye Sicil
Durum Belgesi” verilmektedir. Üye Sicil Durum Belgesi süreli olup, verildi¤i ay içerisinde geçerlidir.

Bilindi¤i üzere 4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas› ve Hizmet Al›mlar› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i’nde de belirtildi¤i üzere
ihaleye kat›l›mda yeterlilik konusunda istenilen belgeler aras›nda anahtar teknik personel ile di¤er teknik personel
(mühendis-mimar) için meslek odas› üye kay›t belgesinin istenilmesi gereklili¤i vard›r. 

Son dönemlerde Kamu Kurumu ‹halelerinde Teknik Personel gösterimi için kullan›lan ve Odam›z taraf›ndan verilen “Üye
Sicil Durum Belgesi” nin ço¤alt›larak ve süresi d›fl›nda kullan›ld›¤› yönünde Odam›za baflvurular yap›lmaktad›r.

Kurumunuzca yap›lan Harita ve Kadastro Mühendislik hizmetlerine iliflkin ihaleli ifllerde, Odam›z taraf›ndan düzenlenen
“Üye Sicil Durum Belgesi “nin; geçerlilik süresi d›fl›nda ve kopya edilerek   kullan›lmas› (tek bir ifle ait asl› ile birlikte
verilen ihale dosyalar› hariç) durumunda geçersiz k›l›nmas› gerekmektedir.

Konunun belirtilen yasal mevzuat çerçevesinde de¤erlendirilmesi önem içermekte olup, gerekli duyarl›l›¤›n gösterilmesi
hususlar›nda,  bilgi ve gere¤ini dileriz. 

Sayg›lar›m›zla...

Ali Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan
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SAYI : 3/B15-          TAR‹H: ..../09/2007
KONU : ‹fl deneyim belgesi.

KAMU ‹HALE KURUMU BAfiKANLI⁄I’NA 
ANKARA 

‹lgi: a) 16.06.2005 tarih 2005/56 nolu toplant› ve 2005/UH.Z-1170 say›l› K‹K karar›.
b) 26.02.2007 tarih 2007/09 nolu toplant› ve 2007/UH.Z-749 say›l› K‹K karar›.
c) 25.03.2007 tarih 99/374 say›l› Yüksek Fen Kurulu Baflkanl›¤›’n›n TKGM’ne yaz›s›. 
d) 03.05.2007 tarih 2007/22 nolu toplant› ve 2007/UH.Z-1500 say›l› K‹K karar›.
e) T.C.Ankara 4. ‹dare Mahkemesi’nin 2007/212 esas nolu 04.05.2007 tarihli karar›. 
f) 20.07.2007 tarih 2007/41 nolu toplant› ve 2007/MK-85 say›l› K‹K karar›.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasam›z›n 135.maddesi ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) Yasas› ile kurulan kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur. Meslek mensuplar›n›n müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak,
kamunun ve ülke ç›karlar›n›n korunmas›nda gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Odam›z›n kurulufl
amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. 

Odam›z, mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve
teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini,
Anayasan›n ve yasalar›n kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir. 

Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisli¤i; Co¤rafi Bilgi Sistemi/ Kent Bilgi Sistemi, Uzaktan Alg›lama,
Fotogrametri, Kentsel ve K›rsal Arazi Düzenlemeleri, Toplulaflt›rma Projeleri, Kamulaflt›rma Projeleri, Etüt ve ‹flletme
Haritalar›, ‹çmesuyu ve Kanalizasyon projeleri, Tescile konu olan Harita ve Planlar, Kadastro Haritalar›n›n yap›m›, Say›sal
Harita Üretimi, Mühendislik ve Endüstiriyel Ölçmeler, Yersel ve Uydu Bazl› Sistemlerle Konum Belirleme, Hidrografik
Ölçmeler, Yer Alt› Ölçmeleri, Her türlü projelerin araziye uygulama iflleri (Aplikasyon), Rölöve Ölçmeleri, Plankote vb....
konularda hizmet üreten temel bir mühendislik disiplinidir.

Kamu Kurum ve Kurulufllar› ve yerel yönetimler, Kamu ‹hale Kanunu çerçevesinde, meslek disiplinimize yönelik her alanda
hizmet sat›n alarak üretim süreci içerisinde bulunmaktad›rlar. Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetlerine
yönelik ihale ifllemlerinde gündeme gelen ‹fl Deneyim Belgelerine iliflkin Kamu ‹hale Kurulunun vermifl oldu¤u farkl›
kararlar,  uygulamada büyük s›k›nt› ve sorunlar› gündeme getirmektedir. Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin,
yap›mla iliflkili hizmet alan› içerisinde yer al›p almamas› görüflü temelinde, Kamu ‹hale Kurulu taraf›ndan verilen karalar›n,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›/Yüksek Fen Kurulu görüflü ve Yarg› karar›yla çeliflti¤i, bu çeliflkinin Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü’nün Say›sal Kadastral Harita Yap›m ‹fllerinde düzeltildi¤i, ancak ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü Harita Dairesi
Baflkanl›¤›’nca ‹haleye ç›kart›lan Say›sal Halihaz›r Harita Yap›m ‹fllerinde düzeltilmedi¤i, baz› kurum ve kurulufllarda bu
yönde uygulama yapt›klar›, bu nedenle sorunlar›n yafland›¤› görülmektedir. 

Bilindi¤i üzere 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunun “‹haleye Kat›l›mda Yeterlik Kurallar›” bafll›kl› 10 uncu maddesinin,
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mesleki ve teknik yeterli¤in belirlenmesini düzenleyen birinci f›kras›n›n (b) bendinin (2) numaral› alt bendinde yer alan,
“‹steklinin ihale konusu ifl veya benzer ifllerde; mal ve hizmet al›mlar› için son befl y›l içinde yap›m iflleri için ise son onbefl
y›l içinde kamu veya özel sektörde o ifle ait sözleflme bedelinin en az %70’i oran›nda gerçeklefltirdi¤i veya %50’si
oran›nda denetledi¤i veyahut yönetti¤i idarece kusursuz kabul edilen benzeri ifllerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”
hükmünde istenilen belgelere;

Madde sonunda yer alan paragrafta, “yap›m ve yap›mla ilgili hizmet ifllerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle
al›nanlarda gerçek kiflinin mühendis veya mimar olma flart› aran›r. ‹fl bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek
belgeler, belge sahibi kifli ve kurulufllar›n d›fl›ndaki istekliler taraf›ndan kullan›lamaz, belgeler devredilemez, kiraya
verilemez ve sat›lamaz. Bu belge sahiplerinin kuracaklar› veya ortak olacaklar› tüzel kifliliklerin ihaleye girebilmesinde
tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip olmalar›, her ihalede bu oran›n aranmas› ve teminat süresince bu oran›n
muhafaza edilmesi zorunludur.” ifadesiyle aç›kl›k getirilmifltir. 

Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i’nin, ifl deneyim belgelerinin verilmesi bafll›kl› 58 inci maddesinde; ifl
denetleme ve ifl yönetme belgelerinin, mimar ve mühendis olmak kayd›yla, yap›mla ilgili hizmet ifllerinde, idare veya
yüklenici bünyesinde kendi meslekleriyle ilgili fiilen görev yapanlara verilece¤i belirtilmifltir. 

‹lgi (a)’da kay›tl› ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü Harita Dairesi Baflkanl›¤›’n›n, Say›sal Halihaz›r Harita Yap›m› ‹halesi
iflleminin iptaline yönelik yap›lan baflvuruda, Kamu ‹hale Kurulu Karar›, “ ...4734 say›l› Kanunda yap›mla ilgili hizmet ifli
tan›mlarda yer almamakla birlikte, hem Kanun hem de Yönetmelik’te yap›mla ilgili hizmete iliflkin hükümlere yer verilmifltir.
Gerek Kanun gerekse Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤i hükümleri do¤rultusunda, yap›mla ilgili hizmet ifllerinde
ifl denetleme ve ifl yönetme belgelerinin verilmesi ve kullan›lmas›ndaki amac›n, sektöründe hizmet vermifl mühendis ve
mimarlar›n geçmiflte emek verdikleri konulardaki deneyimlerinin mühendislik disiplinlerine ba¤l› olarak an›lan sektörde
kullanabilmelerini sa¤lamak oldu¤u, ifl denetleme belgesi verilen kiflinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olmas› ve hali
haz›r harita yap›m›n›n da yap›m kökenli hizmet ifli olmas›ndan kaynakl› olarak sunulmufl olan belgenin somut olay›n
özelli¤i de dikkate al›narak uygun oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r..” fleklindedir.

Kamu ‹hale Kurulunun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün Say›sal Kadastral Harita Yap›m ‹fli ihalesine iliflkin yap›lan
itiraza yönelik ilgi (b)’de kay›tl› karar› ise;“..‹darelerin bir sözleflmeye dayal› olarak yapt›rd›klar› bir ifl nedeniyle ifl
denetleme belgesi düzenleyebilmeleri için öncelikle söz konusu iflin yap›mla ilgili bir hizmet ifli olmas› gerekir. ‹hale
üzerinde b›rak›lan istekli taraf›ndan sunulan ifl denetleme belgesine konu ifl ise say›sal kadastral harita yap›m ifli olup, söz
konusu ifl bir yap›n›n projelendirilmesi veya mesleki kontrollü¤ünün gerçeklefltirilmesi gibi do¤rudan yap›ma yönelik bir
hizmet niteli¤i tafl›mad›¤›ndan yap›mla ilgili bir hizmet ifli olarak kabul edilemez. Ayr›ca, ifl denetleme faaliyetinin
yüklenici bünyesinde fiilen gerçeklefltirilebilmesi için yüklenicinin üstlendi¤i yap›mla ilgili hizmet iflinin kendisinin bir
denetim (kontrollük) hizmeti olmas› gerekir. Ancak, söz konusu ifl denetleme belgesine konu say›sal kadastral harita yap›m
iflinin bir denetleme hizmeti olmad›¤› da aç›kt›r. Bu durumda, an›lan ifl nedeniyle ifl denetleme belgesi düzenlenmesi
mevzuata ayk›r› oldu¤undan söz konusu belgeyi sunan isteklinin teklifinin de¤erlendirme d›fl› b›rak›lmas› ve yukar›da
mevzuata ayk›r›l›¤› tespit edilen ihale ifllemlerinin ve ihale karar›n›n iptaline..” yönündedir. 

Di¤er taraftan ‹lgi (c)’de kay›tl› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yüksek Fen Kurulu Baflkanl›¤› yaz›lar›nda; Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizmetlerinin çal›flma alanlar›, yetki ve sorumluluklar› ifade edilerek “...Arazinin topografik durumu ve
mülkiyete esas olmamakla birlikte mevcut mülkiyet s›n›rlar›n› gösteren fotogrametrik ve yersel yöntemlerle üretilen say›sal
halihaz›r harita ifllerinin sonuç ürün olan haritan›n kapsad›¤› alan içerisinde arazi ve büro çal›flmalar›na dayal› olarak

45Eylül 2007



yap›lan ve üretimi aflamas›nda malzeme ve iflçilik girdileri olan, alt/üst yap›, mühendislik hizmetlerine proje ve yap›m
aflamalar›nda altl›k oluflturan ifller oldu¤u, ayr›ca bu ifllerin; idarelerin ve yüklenicilerin bünyesinde çal›flt›r›lan Harita
Mühendislerince fiilen mesleki denetim ve kontrollü¤ünün yap›ld›¤› bir gerçektir. 

Kadastral say›sal harita yap›m iflinde de; say›sal halihaz›r harita yap›m› ile birlikte ihale edilerek mülkiyete esas bir sonuç
ürün elde edilmekte ve yine, alt/üst yap› mühendislik hizmetlerine proje ve yap›m aflamalar›nda altl›k oluflturan ve
idarelerin/yüklenicilerin bünyesinde çal›flt›r›lan harita mühendislerince fiilen mesleki denetim ve kontrollü¤ünün
gerçeklefltirildi¤i ifllerden olmaktad›r.

Konu bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde, arazi ve büro çal›flmalar›na dayal› olarak yap›lan ve alt/üst yap› mühendislik
hizmetlerine altl›k oluflturan ifller olarak yürütülen kadastro, harita ve planlama ifllerinin de bir süreç devaml›l›¤› ve
bütünlü¤ü içinde yap›mla ilgili “mimarl›k” ve “mühendislik” hizmetleri kapsam›nda mütalaa edilmesi gerekmektedir..”
denilmektedir.    

Kamu ‹hale Kurulunun ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü Harita Dairesi Baflkanl›¤›’n›n farkl› bir Say›sal Halihaz›r Harita Yap›m
‹halesi ifllemine iliflkin yap›lan itiraza yönelik olarak verdi¤i ilgi (d)’de kay›tl› karar›nda ise “...Baflvuru sahibi taraf›ndan
sunulan ifl denetleme belgesine konu ifl say›sal halihaz›r harita ifli olup, söz konusu ifl bir yap›n›n projelendirilmesi veya
mesleki kontrollü¤ünün gerçeklefltirilmesi gibi do¤rudan yap›m›na yönelik bir hizmet niteli¤i tafl›mad›¤› dolay›s›yla yap›mla
ilgili bir hizmet ifli olarak de¤erlendirilemeyece¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. 

Ayr›ca, ifl denetleme faaliyetinin yüklenici bünyesinde fiilen gerçeklefltirilebilmesi için yüklenicinin üstlendi¤i yap›mla ilgili
hizmet iflinin kendisinin bir denetim (kontrollük) hizmeti olmas› gerekir. Ancak, söz konusu ifl denetleme belgesine konu
halihaz›r harita iflinin bir denetleme hizmeti olmad›¤› da aç›kt›r..” denilmektedir. 

Ankara 4. ‹dare Mahkemesi’nin ilgi (b)’de kay›tl› Kamu ‹hale Kurulunun Say›sal Kadastral Harita Yap›m› iflinde ifl
denetleme ve ifl yönetme belgelerinin geçersiz say›lmas›na iliflkin karar›na yönelik; 04.05.2007 tarih ve 2007/212
say›l› esas karar› ”...Dava dosyas›ndaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; say›sal kadastral harita yap›m iflinin
genellikle (askeri haritalar hariç) herhangi bir arazi üzerinde infla edilecek yap›lar için haz›rlad›¤›, bu haritalar›n,
flehirlerdeki yap›laflmay› düzenleyen imar planlar›na dayanak oluflturdu¤u gibi flehir d›fl›nda infla edilen yol, baraj, vb. alt
yap›lar için altl›k mühendislik hizmetini oluflturdu¤u, nitekim dava konusu ihaleyi gerçeklefltiren Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü’nün talebi üzerine Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yüksek Fen Kurulu’nun vermifl oldu¤u 26.03.2007 gün ve
99/374 say›l› görüfl yaz›s›nda da daha önceki 22.09.2006 gün ve 08/1158 say›l› görüfl yaz›s›nda; 1- Yap›m iflleri
ile do¤al ba¤lant›s› bulunan ancak yap›mdan ayr› ihale yap›lmas› uygun görülen ifllerin. 2- Bir yap›m ifli ile sonuçlanacak
olan ifllerin. 3- Mühendis ve Mimar taraf›ndan takibi ve denetimi gereken teknik özellikli ifllerin “yap›mla ilgili Hizmet
iflleri” kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤inin ifade edildi¤i bu ba¤lamda; arazi ve büro çal›flmalar›na dayal› olarak
yap›lan ve alt/üst yap› mühendislik hizmetlerine altl›k oluflturan ifller olarak yürütülen kadastro harita ve planlama ifllerinin
de bir süreç devaml›l›¤› ve bütünlü¤ü içinde yap›mla ilgili “mimarl›k ve mühendislik” hizmetleri kapsam›nda mütaala
edilmesi gerekti¤i ve mimarl›k ve mühendislik faaliyetleri bütünlü¤ünde yap›mla ilgili hizmet ifli” içeri¤ine hizmet tan›m›nda
yer alan harita ve kadastro, imar, uygulama, her ölçekte imar plan›” ifllerinin de dahil edilmesi gerekti¤inin belirtildi¤i,
uyuflmazl›k konusu ihalede davac› Özsoy Haritac›l›k Müh. ve Tic. Ltd. fiti.’nin ihale teklif dosyas›nda ‹fl Deneyim Belgesi
olarak sunulan denetleme belgesinin daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’ne ihaleye verilmek suretiyle
yapt›r›lan Tar›m Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Konya Bölge Müdürlü¤ü Say›sal Kadastral Harita Yap›m ‹fli Kapsam›nda
26200 parselde (69600 ha) yürütülen çal›flmalarda proje yöneticisi olarak çal›flan Selahattin Özsoy ad›na düzenlenmifl
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oldu¤u ve bu belgeye konu iflin yap›mla ilgili  bir hizmet ifli oldu¤u sonucuna var›lm›fl olup, bu itibarla aksi bir yorumla
davac›n›n sunmufl oldu¤u ifl deneyim belgesinin kabul edilmemesi suretiyle tesis edilen dava konusu ifllemde hukuka
uyarl›k bulunmamaktad›r.” fleklindedir.

Kamu ‹hale Kurulu, Ankara 4. ‹dare Mahkemesi’nin vermifl oldu¤u karar yönünde, ilgi (b)’de kay›tl› kendi karar›na iliflkin
ifllem tesis edilmesi gereklili¤inden hareketle, mahkeme karar›n›n gerekçesine at›fta bulunarak, an›lan karar›n›n iptaline
yönelik olarak “..Anayasan›n 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organlar› ile idarenin mahkeme kararlar›na
uymak zorunda oldu¤u, bu organlar ile idarenin, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de¤ifltiremeyece¤i ve bunlar›n yerine
getirilmesini geciktiremeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 

Öte yandan, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 27/2 maddesinde; Dan›fltay veya ‹dari Mahkemelerin, ‹dari
ifllemin uygulanmas› halinde telafisi güç veya imkans›z zararlar›n do¤mas› ve idari ifllemin aç›kça hukuka ayk›r› olmas›
flartlar›n›n birlikte gerçekleflmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmas›na karar verebilece¤i, ayn›
Kanunun 28/1 maddesinde ise; Dan›fltay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmas›na iliflkin kararlar›n›n icaplar›na göre idarenin, gecikmeksizin ifllem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya
mecbur oldu¤u, bu sürenin hiçbir flekilde karar›n idareye tebli¤inden bafllayarak otuz günü geçemeyece¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r. An›lan karar›n icaplar›na göre Kamu ‹hale Kurulunca ifllem tesis edilmesi gerekti¤inden, Aç›klanan nedenlerle;
Kamu ‹hale Kurulunun 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-749 say›l› Kurul Karar›n›n iptaline...”  fleklinde karar vermifltir.

Yukar›da belirtilen süreç dikkate al›narak, ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü Harita Dairesi Baflkanl›¤›’nca ihalesi yap›lan
Say›sal Halihaz›r Harita Yap›m ‹fline yönelik, Kamu ‹hale Kurulunun vermifl oldu¤u 03.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-
1500 say›l› karar›nda ifade edilen Say›sal Halihaz›r Harita yap›m iflinin, yap›m ve yap›mla iliflkili bir hizmet olmad›¤› ve
bu nedenle ‹fl Denetleme Belgesinin, kamuda ve özel sektörde çal›flan Harita ve Kadastro Mühendislerine verilemeyece¤i
yönündeki karar›na ifllem tesis edilerek, an›lan karar›n iptali yönüne gidilmesi gereklili¤i aç›kça görülmektedir. Kamu ‹hale
Kurulunun bu karar› nedeniyle baz› kamu kurum ve kurulufllar› ve belediyelerce, Harita ve Kadastro Mühendislik
Hizmetlerinin üretim sürecinde, denetim (kontrollük) ve yönetim görevinde bulunan Harita ve Kadastro Mühendislerine bu
belge verilmemekte, ayr›ca önceden al›nan belgeler de geçersiz say›lmaktad›r. ‹flletilen bu süreç Odam›z üyelerinin
(kamuda ve özel sektörde) telafisi güç veya imkans›z zararlar›n do¤mas›na neden olacak bir dönem yaflamalar›n›
gündeme getirmekte ve sektörel alanda olumsuz bir tablonun ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. 

Uygulamada, kamu kurum ve kurulufllar› aras›nda görülen bu farkl›l›klar›n, kurumsal iliflkileri olumsuz etkiledi¤i
tart›flmas›zd›r. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, kurulufl yasalar› çerçevesinde kamu ve toplum yarar› ilkesi içerisinde
faaliyetlerini sürdürmek durumunda olduklar› temel bir olgudur. Belirtilen çerçevede, konunun ivedilikle de¤erlendirilerek,
Kamu ‹hale Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z/1500 say›l› karar›na ifllem tesis edilmesi hususlar›nda,

Gere¤ini bilgilerinize sunar›z. 
Sayg›lar›m›zla

A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan 
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SAYI : 3/B15-  TAR‹H: ...../09/2007

KONU : Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müflavirlik Hizmetleri. 

KAMU KURUM VE KURULUfiLARINA

ANKARA 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasam›z›n 135.maddesi ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB) Yasas› ile kurulan kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur. Meslek mensuplar›n›n müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak,
kamunun ve ülke ç›karlar›n›n korunmas›nda gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Odam›z›n kurulufl
amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. 

Odam›z, mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve
teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini,
Anayasan›n ve yasalar›n kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir. 

Bilindi¤i üzere 4734 say›l› Kamu ‹hale Yasas› 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlü¤e konulmufl olup, bu yasa kapsam›ndaki
kurulufllar haz›rlad›klar› “yaklafl›k maliyet” üzerinden ihaleye ç›kmaktad›rlar. Meslek alan›m›zda üretilen Serbest Harita ve
Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetleri için Kurumlarca yap›lan ihalelerde, ihale bedellerinin yaklafl›k maliyetin çok
alt›nda bir bedelle al›nd›¤›  meslektafllar›m›zca Odam›za iletilmektedir. Bu sürecin böyle devam etmesi ne kamu ve toplum
yarar›na ne de meslek ve meslektafl yarar›na olmad›¤› vurgulanarak, gerekli giriflimlerin yap›lmas› istenilmektedir. Bu
kapsamda Odam›z, mevcut mevzuat çerçevesinde Denetim Komisyonlar›n› kurarak gerekli izleme, inceleme ve denetim
sürecini iflletmektedir. 

Kamu kurum ve kurulufllar› her y›l Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca yay›mlanan Birim Fiyatlar esas al›narak sat›n alacaklar›
hizmetler için fiyat analizleri ve birim fiyatlar›n› belirlemekteler.

Mühendislik proje hizmetlerinin fiyat analizleri ve birim fiyatlar› haz›rlan›rken üretimin tüm girdileri dikkate al›narak yasa ve
yönetmeliklere uygun, kaliteli, do¤ru, eksiksiz ve  kullan›labilir  bir ürünün elde edilmesi amaçlanmaktad›r. Çok do¤ald›r ki
bu süreçte gerek fiyat analizlerinde ve gerekse birim fiyatlar›n belirlenmesinde hizmet tan›mlar› gerçekçi ve ifl ak›fl
flemas›na uygun bir flekilde yap›lmaktad›r. 

Sat›n al›nacak hizmetlerde yap›lacak olan düflük birim fiyat ve yaklafl›k maliyet analizleri kaliteyi düflürebilece¤i, do¤ru ve
nitelikli bir proje üretimini engelleyebilece¤i gibi ilgili teknik yönetmeliklerin uygulamas›nda güçlükler yaratabilecek
durumlar›n gündeme gelmesine neden olabilecektir. Yaflanabilecek olan bu olumsuzluklar an›lan projelerin gerçekleflmesini
geciktirmesinin ötesinde  kamunun ve toplumun zarara u¤rat›lmas›na da neden olacakt›r.

Mühendislik Hizmetlerinin yaklafl›k maliyetlerinin bilindi¤i, afla¤›ya çekilmesi halinde kalitenin ve standartlar›n
sa¤lanamayaca¤›, güvenilir ve kullan›labilir hizmet üretiminden uzaklafl›larak haks›z rekabetin ortaya ç›kabilece¤i de
düflünülmesi gereken bir durumdur. 
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Üçüncü bin y›la girilen günümüzde, kamu kurum ve kurulufllar› ça¤dafl hukuk normlar› gere¤i , yasalar ile kendilerine
verilen görevleri yerine getirirken yürürlükteki tüm yasal mevzuatlara uygun biçimde, kullan›labilir ve güvenilir bir üretim
anlay›fl› içerisinde hareket etmeleri, izlenmesi zorunlu bir yol haritas›d›r. Özellikle yeni düzenlenen yasalarda ve hükümet
program›nda co¤rafi/mekansal/kent bilgi sistemlerine öncelik verilmifltir. Bu nedenle günümüzde her idare bilgi
sistemlerine geçme aflamas›nda ve çabas›ndad›r. Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetleriyle üretilen harita
ve planlar, üretim amac›ndaki projeler yan›nda  bilgi sistemlerinin de temel altl›¤›n› oluflturmaktad›r.  

Gerçe¤i yans›tmayan ve yaklafl›k maliyetlerin çok alt›nda bir bedelle al›nan Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik
Hizmetlerinin gerçeklefltirilmesinde gerek mesleki teknik çal›flmalarda ve gerekse de iktisadi ve sosyal boyutta baz›
s›k›nt›lar›n gündeme gelebilece¤i, mühendislik-mimarl›k eti¤i ve mesleki davran›fl ilkelerinde büyük yaralar aç›laca¤›,
ayr›ca idareleri için bilgiden bilgi üretecek bilgi sistemlerine temel altl›k oluflturamayaca¤› da kaç›n›lmaz bir olgu olarak
görülmektedir. 

Odam›z, üyelerimizden gelen yo¤un ilgiyi de dikkate alarak, yukar›da belirtilen olumsuz durumlar›n yaflanmamas› için;
toplum ve ülke ç›karlar› önceli¤i ilkesinden hareketle yasa ile verilen görev ve sorumluluk anlay›fl› içerisinde yaklafl›k
maliyetin çok alt›nda bir rakamla al›nan  Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik Hizmetlerinin denetimini
yapmaya karar vermifltir. 

Bu amaçla, Kurumunuz taraf›ndan 01.01.2007 tarihinden günümüze kadar meslek alan›m›zla ilgili olarak yap›lan
ihalelerde; ihalelerin yaklafl›k maliyeti ve bu ihalelerin hangi yüklenicilerde hangi bedelle kald›¤›n›n bildirilmesini talep
etmekteyiz.

Çal›flmalar›m›za gösterece¤iniz ilgi ve s›cak yaklafl›mdan dolay› flimdiden teflekkür ederiz.

Sayg›lar›m›zla.   

Ali Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

DA⁄ITIM :
Gere¤i : - ‹ller Bankas› Gen. Müd. Harita Dai.Bflk. 

- TKGM, TCK, DS‹, TEAfi, TE‹Afi, TCDDY, ‹l Belediye Baflkanl›klar›
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2B ve orman alanlar›m›z konusunu,
Cumhuriyet’in kuruluflundan bu yana hukuki
de¤ifliklikler üzerinden bir okuma yaparak
süreci toplum yarar› aç›s›ndan ele alm›flt›r.
Ülkemizdeki ilk orman rejiminin 1937’de
kabul edilen 3116 say›l› Orman Yasas› ile
düzenlendi¤ini vurgulayan ÖZTEN, bu yasa
ile orman alanlar›n›n s›n›rlar›n›n 5 y›l
içerisinde tamamlanmas› zorunlulu¤unun
getirildi¤ini ve 1945 y›l›nda ç›kart›lan yasa
ile ormanlar devletlefltirilme karar› al›nd›¤›n›,
daha sonra, 1956’da 6831 say›l› Orman
Yasas› ç›kar›ld›¤›n›, bu Yasa’da da, uygar
dünya orman rejiminde bulunmas› gereken
ilkelere uygun düzenlemelere yer verildi¤ini,
1959- 1960 y›llar› aras›nda ç›kart›lan özel
yasalarla ve aflar ile orman alanlar›m›z›n
da¤›t›ma tabi tutuldu¤unu ifade etmifltir.
1961 Anayasas› ile ormanlar›n korunmas› ve
süreklili¤inin sa¤lanmas› için mülkiyetinin ve
idaresinin / iflletmecili¤inin devlet elinde
bulunmas› ilkesi anayasal kurala
dönüfltürülerek, orman hukukunun temel
ilkeleri durumuna getirildi¤ini vurgulayan

ÖZTEN, orman alanlar›n›n
daralt›lmamas›na yönelik 1961
anayasas›nda kesin hükümlere
yer verildi¤ini, ancak 1970
y›l›ndaki anayasa de¤iflikli¤i ve
1973 y›l›ndaki yasa de¤iflikli¤i
ile 2B alanlar›n›n önünün tekrar
aç›ld›¤›n›, 1982 Anayasas›’nda
da bu ilkelerin genel olarak
korundu¤unu ifade etmifltir.
Ormanlar›m›z›n al›n›r sat›l›r bir

meta olarak görülmesinin sak›ncalar›na de¤inen ÖZTEN, ormanlar›n
do¤al bir varl›k oldu¤unu ve orman›n içerdi¤i, çevreledi¤i, içinde
oldu¤u habitatla bir bütün olarak ele al›nmas› gerekti¤ini ormana
yap›lacak müdahalenin ekolojik, siyasal, sosyal, ekonomik
parametrelerinin oldu¤unu ve bu parametreler de¤erlendirilirken
toplumun beklenti ve gereksinmelerinin do¤ayla uyumlu bir flekilde
karfl›lanmas› gerekti¤ini ifade etmifltir.
Ülkemizin kamu mal› say›lan toprak alanlar›n›n tekelci sermayelere
sat›larak insani yaflam alan›n› rant alan›na dönüfltürme çabas›n›n
oldu¤unu ve bu mant›¤›n 1980 y›l›ndan beri yo¤unlukla uyguland›¤›n›
belirten ÖZTEN, ormanlara da siyasal iktidar›n ayn› gözle bakt›¤›n›
vurgulad›. Kuflkusuz ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyac› oldu¤unu
ancak bunun insan haklar›n›, ifade özgürlü¤ünü, sosyal adaleti ön
plana ç›karan; devletin sosyal, laik, demokratik, hukuk devleti olma
özelliklerini güçlendirici bir anayasa olmas› gerekti¤ini belirten
ÖZTEN, yeni anayasa tasla¤›ndaki ormanla ilgili metnin sosyal devlet
anlay›fl›na ters düfltü¤ünü vurgulad›.
Ormanlar›m›z ve 2B alanlar›yla ilgili olarak bir tak›m bilgilere de
konuflmas›nda yer veren ÖZTEN, ormanlara sahip ç›kman›n
gelece¤imize sahip ç›kmak demek oldu¤unu ifade etti.

ODAMIZ GENEL BAfiKANI AL‹ FAHR‹ ÖZTEN
KANAL B’N‹N CANLI YAYIN KONU⁄UYDU
(17 A¤ustos 2007)

Odam›z Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN 17 A¤ustos 1999 Kocaeli-Gölcük
Depreminin y›ldönümünde KanalB’nin “Bekleme Odas›” program›n›n canl›
yay›n konu¤u idi. Genel olarak “17 A¤ustos Depreminin Sosyal Ekonomik
ve Psikolojik Sonuçlar› ve Günümüze Nas›l Yans›d›¤›”n›n konufluldu¤u
programa Say›n ÖZTEN’in yan›s›ra Jeoloji Mühendisleri Odas› Baflkan›
‹smet CENG‹Z, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Genel Sekreteri Gülay

GENEL BAfiKANIMIZ A. FAHR‹ ÖZTEN
SKYTURK’TE 2B’Y‹ ANLATTI
(02 Ekim 2007)

BASINDAN
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Odam›z Genel Baflkan›
A.Fahri ÖZTEN, 02 Ekim Sal› Günü,
SKYTURK’de “Bafllama Vuruflu” adl›
Canl› yay›n program›na konuk
olarak kat›lm›flt›r.



ÖZDEM‹R, Türk Psikoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Sedat
IfiIKLI’da konuk olarak kat›ld›lar. Depremle ve Türkiye’deki
Deprem Gerçe¤i ile ilgili olarak çok boyutlu bir
de¤erlendirmenin yap›ld›¤› programda Baflkan›m›z Say›n
ÖZTEN 17 A¤ustos Depremi’nin Sosyal ve Psikolojik
etkilerinin ne gibi unsurlara ve faktörlere dayand›¤›n› ve
neden sonuç iliflkilerinin çözümlenerek sorunlar›n üzerine
kararl›l›kla gidilmesi gereklili¤ini, Kentsel Planlama ilkelerinin
sa¤l›kl› bir flekilde hayata geçirilmesinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›n›n önemini, Yap› Özellikleri ve Hasar
Nedenleri’nin ne gibi eksikliklerden kaynakland›¤›n›,
Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi projesinin
durumunu, gereklili¤i ve bu gibi projelerin bir an önce hayata
geçirilmesinin önemini, Afet Sonras› Kadastro Çal›flmalar›nda
gelinilen aflamay› ve gereksinimleri, Türkiye Afet Bilgi Sistemi
konusunun de¤erlendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesinin
önemini, TBMM Araflt›rma Komisyon Raporu ve bu raporla
pratik yaflam aras›ndaki uyuflmazl›klar›, Deprem Vergilerinin
Kullan›m fiekilleri konusunda eksiklikleri ve toplumun
bilgilendirilmesi gereklili¤ini, TUSAGA-Aktif (CORS-TR)
Projesi’nin geldi¤i aflamay› ve verece¤i hizmeti, Afet
Yönetimi’nin gereklili¤i ve deprem çal›flmalar›na sunaca¤›
katk›y›, Acil Durum Yönetimi’nin dünüyle bugünüyle sonras›yla
de¤erlendirilerek eksiklerinin giderilip bir an önce yurt
çap›nda ifller hale getirilmesinin sa¤lanmas›n›, ‹stanbul’da
Meydana Gelebilecek Yeni Depremlere Karfl› Haz›rl›klar’›n
durumu ve ‹stanbul’un gelmesi gereken aflamay›, Deprem
Üzerine Bilimsel Toplant›lar Düzenlenmesi’nin deprem
çal›flmalar›na ve halk›n bilinçlenmesine sunaca¤› katk›y›
irdeleyerek ülkemizde deprem konusunu program›n  k›s›tl›
süresi içersinde ele almaya çal›flm›flt›r.

KANAL B ANA HABER SAAT‹
PROGRAMINA CANLI TELEFON BA⁄LANTISI
(16 Eylül 2007)
Odam›z Genel Baflkan› A. Fahri ÖZTEN 16 Eylül 2007
tarihinde, canl› telefon ba¤lant›s› ile konuk olarak kat›ld›¤›
KanalB  Ana Haber Saati program›nda, yabanc›lar›n  toprak
edinimi ile ilgili Oda görüfllerini bildirdi.
Say›n ÖZTEN konuflmas›nda özetle, tarihsel süreçte toprak
sat›fllar›n›n,  1868 y›l›nda ç›kar›lan ‹stimlak Nizamnamesi ile
bafllad›¤›n›, 1. Dünya Savafl› sonras›nda Akdeniz Havzas› ve
Ege bölgesinde sat›fllar›n Anadolu’ nun sömürgeleflmesinin
önemli sebeplerinden oldu¤unu, 1923 Lozan Antlaflmas› ile
Kapitülasyonlar›n kald›r›ld›¤›n› ve yabanc›lar›n tafl›nmaz
ediniminde karfl›l›kl›l›k ilkesinin temel al›nd›¤›n›, 1924 y›l›nda
ç›kar›lan Köy Kanunu ile yabanc›lar›n toprak edinimine
s›n›rlamalar getirildi¤ini ve 1934 y›l›nda ç›kar›lan Tapu
Kanunu ile bir kez daha yabanc›lar›n tafl›nmaz ediniminde
karfl›l›kl›l›k koflulunun arand›¤›n› ve 1980 askeri darbesinin
yaratt›¤› disiplin içinde hayata geçirilen 24 Ocak Kararlar›
ile neo-liberal politikalar›n hayata geçirildi¤ini belirtti. Say›n
ÖZTEN,  1934 ile 1984 y›llar› ars›nda yabanc›lara toprak
sat›fl›nda uygulanan karfl›l›kl›l›k ilkesinin, 1984 y›l›nda
ç›kar›lan 3029 say›l› Kanun ile delindi¤ini, karfl›l›kl›l›k ilkesi
aranmadan ‹stanbul’da Bo¤azda Sevda Tepesinin Suudi
ifladamlar›na sat›ld›¤›n› belirtti. 2003 y›l›nda 4916 say›l›
Kanun ile yabanc›lar›n köy arazilerinde tafl›nmaz ediniminin
önünün aç›ld›¤›n› ancak bu yasan›n Anayasa mahkemesince
iptal edildi¤ini, 2005 y›l›nda ç›kar›lan 5444 say›l› Kanun ile,
Bakanlar kurulu karar› ile il yüzölçümünün binde beflini
geçmemek kayd›yla yabanc›lar›n tafl›nmaz ediniminin önün
aç›ld›¤›m› ifade etti  Ayr›ca Do¤rudan Yat›r›mlar Kanunu ve
Turizm Teflvik Kanunu ile, ‹spanyol ve Norveç tarz› modellerle
özellikle sahil fleritlerinde üretilecek konutlar›n sahilleri
betonlaflt›raca¤›n›, kumsallar› yok edece¤inin önemle
vurgulad›. Ayr›ca Say›n ÖZTEN içinde bulundu¤umuz
co¤rafyan›n savafllar›n en s›cak yafland›¤› bölge oldu¤unu ve
küresel sermayenin istekleri do¤rultusunda, özgürlük, bar›fl ve
demokrasi getirmek ad›na, ülkelerin enerji kaynaklar›n›  ve
enerji yollar›n› kontrol alt›na almak ve do¤al zenginliklerini
ele geçirmek amac›yla ülkeleri iflgal ettiklerini vb. konular›
gündeme getirdi.
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sahip, kimli¤i, kültürü, dili, dini, mezhebi,
görüflü ne olursa olsun, eflit haklara sahip
yurttafllar olarak yaflayabilece¤imiz,
ülkemizin ve toplumumuzun bir daha savafl
ve fliddeti yaflamamas› için öncelikle
demokratikleflmeye yönelik çözümlerin
benimsendi¤i, ba¤›ms›z, demokratik ve bar›fl
içinde bir Türkiye istiyoruz.

‹stanbul Kent Sempozyumu ve
Sergi Aç›l›fl›
13-15 Eylül 2007 tarihleri aras›nda . Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Oditoryumu'nda ‹stanbul Kent Sempozyumu
düzenlendi. 

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu
taraf›ndan düzenlenen ‹stanbul Kent
Sempozyumu; Düzenleme, Dan›flma ve
Yürütme Kurullar›nca yap›lan çal›flmalar
do¤rultusunda, sadece bir bilimsel ve
mesleki toplant› olarak de¤il, bilimsel ve
mesleki çevreler ile toplumun bulufltu¤u,
kentin tüm taraflar›n›n birbiri ile iliflki
kurabilece¤i bir sürecin örgütlenmesi olarak
düzenlenmifltir.

Sempozyum, çal›flma anlay›fl› olarak
toplumdan soyutlanm›fl seçkin mühendis ve

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü Kutlu Olsun
‹kinci Büyük Emperyalist Paylafl›m Savafl›; 1 Eylül 1939 günü Naziler
Polonya‘y› iflgaliyle bafllad›. Ard›nda 52 milyon ölü, milyonlarca
yaral›, sakat ve moloz y›¤›n› haline gelmifl kentler ile ac› ve gözyafl›
b›rakt›. May›s 1945‘te son buldu. ‹nsanl›k tarihinin bu en ac›mas›z, en
kanl› ve en kirli savafl›n›n bafllad›¤› gün, yani 1 Eylül, Dünya Bar›fl
Günü olarak kabul edildi.

2007 y›l›n›n 1 Eylül‘ünde, hepimiz biliyoruz: Dünyan›n birçok yerinde
mazlum halklara karfl› zor kullan›m›, yaflanmakta olan çat›flmalar ve
savafllar insanl›¤›n gelece¤ini tehdit etmektedir ve insan›n en temel
evrensel hakk› olan “yaflama hakk›”n› elinden almaktad›r. Küresel
eflitsizli¤in yaratt›¤› yoksulluk, yoksullu¤un getirdi¤i açl›k, açl›¤a
eklenen savafl ve çat›flmalar, bugünün dünyas›nda ola¤an bir durum
olarak görülmektedir. Kapitalist küreselleflmenin geldi¤i boyut budur.

Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumlar›na, halklar aras›nda
yarat›lan düflmanl›¤a karfl› bar›fl istiyoruz, bölge halklar›yla dostluk ve
kardefllik içinde yaflamak istiyoruz, halklar›n kültürel ve insani haklar›na
sayg› gösterilmesini istiyoruz.

Ülkemizde de y›llard›r süren ve çözülmeyen sorunlar; çat›flman›n ve
toplumsal gerilimin yükselmesine yol açmaktad›r. Türkiye‘nin bütün
sorunlar› gibi, “Kürt Sorunu”nun da demokratik ve bar›flç› yollardan
çözümünden baflka her türlü yol ve yöntem yanl›flt›r. Yanl›fl oldu¤u
yak›n tarihimizde görülmüfltür.Toplumun bütün kesim ve kurumlar›n›n
bar›fl› savunmas› sorunun çözümünü kolaylaflt›raca¤› aç›kt›r. 

Her 1 Eylül‘de söylüyoruz, yine tekrarl›yoruz:

Biz, fliddet ve bask› politikalar›nda ›srar edenlerin, çok kimlikli çok
kültürlü bir toplumsal modeli d›fllayarak, bar›fl›n kal›c› hale
getirilmesinden kaç›nanlar›n, iç ve d›fl politikada gerilim yaratmaktan
medet umanlar›n, demokratikleflmeyi AB ile pazarl›klar›n s›n›r›nda
tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik olarak görenlerin, yasal
düzenlemelerdeki geliflmeleri bile hayata geçirmeyenlerin, bar›fl›n
önünde en büyük engel oldu¤unu biliyoruz.

Biz, bar›fl›n, demokrasinin ve insan haklar›n›n yerleflmedi¤i bir ülkede
emekçilerin haklar›n›n korunmas›n›n olanakl› olmad›¤›n› da biliyoruz.

Biz, yay›lmac› ve teslimiyetçi bir d›fl politika izlemeyen, savafla, iflgale
ve talana ortak olmayan, demokratik, sosyal hukuk devleti niteli¤ine



mimarlar›n örgütü olmak yerine toplumun içinde onun bir
parças› olarak yer almay› ve etkileflim içinde bulunmay›,
temsili demokrasi alan›n›n daralt›lmas› ve biçimsel
uygulamalar yerine, birlikte düflünme, birlikte üretme ve
birlikte yönetme mekanizmalar›n› güçlendirici çabalara
yönelmeyi esas alan TMMOB’ nin, 39. Genel Kurulu‘nda
al›nan karar do¤rultusunda ‹stanbul‘da yaflanan sorunlar›
genifl kapsamda de¤erlendirerek; kentin gereksinimlerini
uzun vadede karfl›layacak ve ‹stanbul‘u yaflanabilir k›lacak
yöntem ve politikalar› sürecin tüm taraflar› ve ‹stanbul
halk›n›n kat›l›m› ile tart›flmay› amaçlam›flt›r.

Sempozyumun amaç ve kapsam›na iliflkin Küreselleflme
Sürecinde ‹stanbul, Planlama ve Kentleflme, Kentsel
Dönüflüm, Kent ve Toplum,Konut, Tarihi Çevre ve Koruma
, Ulafl›m Altyap› ve Enerji, Çevre,Do¤al Varl›klar ve
Afetler, Küreselleflme Sürecinde ‹stanbul ana bafll›klar›
alt›nda bildiri ve görüfller sunulmufl ve tart›fl›lm›flt›r.

Sempozyumun aç›l›fl›nda, ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Tores Dinçöz, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc› ve ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Cumhur
Güven Taflbafl› birer konuflma yapt›lar.

12 Eylül Darbesi, 27’inci Y›ldönümünde
Ankara’da Düzenlenen Bir Mitingle Protesto
Edildi.
S›hhiye Meydan›’nda 9 Eylül 2007 tarihinde düzenlenen
mitinge, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ile TMMOB
Ankara birimlerinin üyeleri genifl kat›l›m sa¤lad›.
Darbe Karfl›t› Platform’un düzenledi¤i protesto eylemi
Ankara Gar›’dan Abdi ‹pekçi Park›’na yürüyüflle bafllad›.

Yürüyüfl s›ras›nda 12 Eylül döneminde hayat›n›
kaybedenlerin resimleri tafl›nd›. ‘Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i’, ‘Darbeciler Halka Hesap Verecek’, ‘Bu Ülke
Bu Halk Sat›l›k De¤il’ sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüflte ‘12
Eylül Darbecileri Yarg›lans›n’ fleklinde pankartlar aç›ld›.

Abdi ‹pekçi Park›’›nda 12 Eylül döneminde hayat›n›
kaybedenler için sayg› duruflunun ard›ndan bafllayan
mitingde etkinli¤e kat›lanlar ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan 78’liler Derne¤i Sözcüsü Ruflen Sümbüllüo¤lu, “80
darbesi sadece ülkedeki emek ve demokrasi güçlerinin
yaratt›¤› toplumsal muhalefeti yok etmenin bir arac› de¤il,
bir yandan da emperyalizmin bölgedeki pozisyon tutma
çabas› için görevini iyi yapan bir jandarma oldu” dedi.

Yap›lm›fl bütün darbelerin nihai hedefinin emek ve
demokrasi güçleri oldu¤unu belirten Sümbüllüo¤lu, “Bugün
emekçi halklar›n yaflad›¤› yokluk ve yoksulluk tesadüfi
de¤ildir. O günlerin eseridir” fleklinde konufltu. 
Mitingde, etkinli¤in, Y›lmaz Güney’in ölüm y›ldönümü olan
9 Eylül’e denk gelmesi nedeniyle Güney için de fliirler
okundu. 

12 Eylül ‹flçi S›n›f› ve Örgütlü Kesimler Paneli
12 Eylül ‹flçi S›n›f› ve Örgütlü Kesimler Paneli" 10 Eylül
2007 tarihinde Petrol ‹fl Konferans Salonu'nda düzenlendi.
D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'ün yönetti¤i
panelde, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc›, KESK Genel Baflkan› Dr. ‹smail Hakk› Tombul ve
Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i Baflkan› Ahmet Abakay
konuflmac› olarak yer ald›lar. 
Mehmet So¤anc› konuflmas›nda,12 Eylül faflist darbesinin
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sadece üzerinden 27 y›l geçen bir olay olarak
alg›lanmamas› gerekti¤ini, toplumu uluslararas› sermayenin
ç›karlar› ve istemleri do¤rultusunda yeniden düzenleme
faaliyeti olan 12 Eylül darbesinin en büyük darbeyi de
toplumsal muhalefete ve onun örgütlü gücüne vurdu¤unu,
TMMOB’ nin de bu darbeden oldukça fazla etkilenen
örgütlerin bafl›nda geldi¤ini ifade etti.

Bu Ülkede Faflizmin Ad›d›r 12 Eylül
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, 12
Eylül askeri darbesinin y›ldönümü nedeniyle bir bas›n
aç›klamas› yapt›.

Bas›n aç›klamas›nda 12 Eylül‘ün üzerinden yirmi yedi y›l
geçti¤ini, halk›na karfl› sorumluluklar› olan bu ülkenin
mühendisleri, mimarlar›, flehir planc›lar› ve onlar›n örgütü
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ve ba¤l› Odalar›,
bugün de sonuçlar› süren 12 Eylül‘ü yarg›lamakta oldu¤u
ifade edildi. Faflizmin ad›d›r 12 Eylül. 

TMMOB kendi meslek alanlar› üzerinden ülkenin bu

gününü tan›mlarken, bu günün oluflumunu sa¤layan bu
ülkenin dününü anlamak, tan›mak ve yorumlamak
durumunda oldu¤u, bu nedenle TMMOB’nin, 12 Eylül‘ü
yarg›lad›¤› belirtildi. 

Ya gene “fiairin de dedi¤i gibi, deme¤e de dilim
varm›yor ama kabahatin ço¤u senin be can›m kardeflim.”
denilecek, ya da “12 Eylül yarg›lanmal›d›r” sözünün
gerekleri hep birlikte yerine getirilmesi gerekti¤i ifade
edildi.

TMMOB Mühendislik ‹stihdam ve
Ücretlendirme Sempozyumu Düzenlendi
TMMOB Mühendislik, ‹stihdam ve Ücretlendirme
Sempozyumu, 22-23 Eylül günlerinde Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Oditoryumu’nda düzenlendi. ‹ki gün süren
sempozyumda, “Çal›flma Yaflam›nda Ücretli, ‹flsiz
Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›”, “Mühendislik,
Mimarl›k, fiehir Planc›l›¤›nda Çal›flma Yaflam›n›
Düzenleyen Yasalar”, “Sempozyum Bölge Toplant›lar›”,
“‹flsiz ve Ücretli Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›
Örgütlenmesinde Odalar ve TMMOB ve Sendikalar” ile
“Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›
Forumu” bafll›kl› oturumlar gerçeklefltirildi.

Sempozyumun aç›l›fl›nda bir konuflma yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI
konuflmas›nda çal›flma koflullar›n›n a¤›rlaflmas› ifl
güvencesi, yetersiz ücret, iflsizlik tehlikesi, sigortas›z
çal›flt›r›lma gibi sorunlar› dile getirdi ve bu sorunlar› üreten
siyasal süreçler ve politik kararlar üzerine bir
de¤erlendirme yapt›. Say›n SO⁄ANCI çal›flanlar›n
haklar›na iliflkin TMMOB’ nin görüfllerini  “Kapitalist
küreselleflmenin eme¤i bask› alt›na alan stratejilerine karfl›
TMMOB diyor ki: ‹stihdam bir hak olarak kabul
edilmelidir. Çal›flma saatleri azalt›lmal›d›r. Çal›flman›n
do¤ay› ve çevreyi tahribat› en aza indirilmelidir. Her türlü
ayr›mc›l›¤a son verilmelidir. F›rsat eflitli¤i de¤il eflitli¤in
kendisi bir de¤er olarak kabul edilmelidir. Grevli toplu
sözleflmeli sendikal haklar tüm çal›flanlara sa¤lamal›d›r.
Sanayileflme, kalk›nma ve büyüme, istihdam ve refah
sa¤lanacak ise mutlaka kamu yarar›na bir yat›r›m ve
üretim planlamas› yap›lmal›, y›llard›r tek yanl› uygulanan,
IMF’ye ve Dünya Bankas›na teslim edilen ekonomi
politikalar›na derhal son verilmelidir” fleklinde ifade etti.
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Hepimizin yaflam›n› yak›ndan etkileyen, bizi
de¤iflime – geliflime u¤ratan, olumlu
kanallara yönelmemize neden olan insanlar
vard›r.

Hiç kuflkusuz aile içinde ya da ö¤rencilik
sürecinde okulda veya iflimizde
karfl›laflt›¤›m›z etkileflimler de çok önemli
olabilir ama benim yaz›mda konu etmek
istedi¤im insanlar ve olaylar bir kifliyi
etkilemekten daha çok bir kitlenin gelece¤ini
etkilemifl ve halen de etkisini sürdürmekte
olanlard›r. Daha somut bir anlat›mla ben
‹stanbul Teknik Okulu’nun geliflim sürecinde,
1949 y›l›nda bafllayan ve sonraki y›llarda
devamedegelen Harita ve Kadastro
Mühendisleri’nin ilkleri üzerinde durmak
istiyorum.

Do¤rusu bir ilki baflaran bu
meslektafllar›m›za geçmeden önce de
flubemizin aç›lmas›nda ve kök salmas›nda ve
de giderek Y›ld›z Teknik Okulu’nun
kurumsallaflmas›n›n sonucu di¤er
üniversitelerde bölümlerimizin aç›lmas›na da
vesile olmufl ‹lklerimizi anmak istiyorum.

Bunlardan biri Say›n Mümtaz Tarhan’d›r.
Gerek Tapu ve Kadastro Gn. Md. ve
Say›fltay Bflk. görevlerini yürüttü¤ü
dönemlerde gerekse daha sonralar› Tapu ve
Kadastro Meslek Lisesi’nde ve TED Ankara

Kolejinde yapt›klar› ve getirdi¤i yenilikler hala anlat›la gelmektedir.
Mümtaz Bey olmasa e¤itime devam konusunda imkânlar› k›s›tl›
olduklar› için Kadastro Meslek Lisesi’ni seçmek zorunda kalm›fl olan
birçok insan mühendislik e¤itimi göremeyecekti. Çünkü 1950 li
y›llarda Tapu ve Kadastro Lisesi’ni bitirenler yaln›zca ‹stanbul Teknik
Okulu Harita ve Kadastro Mühendisli¤i Bölümü’ne girebiliyorlard›. Bu
bölümün aç›lmas›na öncülük eden ‹lklerimizden biri Sn. Tarhan’d›r. 

Bu e¤itim oca¤›n› bize kazand›ran Mümtaz Bey’e efllik eden ve
konunun fikir babal›¤›n› yapan ise Hocam›z Sn. Macit Erbudak’t›r. Bu
ikiliye destek olan hocalar›m›z ise Sn. Burhanettin Tansu¤ ile Sn. Ekrem
Ulsoy’dur. 

Bu üç de¤erli insan Bölüm’ün kuruluflu aflamas›nda bir yandan
birbirlerine destek olurken – ki bu destek daha sonralar› da artarak
sürmüfltür – bir yandan da kendi kiflisel sorunlar›yla bafla ç›kmak
zorundayd›lar. Macit Hoca’m›zdan dinledi¤im bir an›m› aktaray›m : 

‘Burhan Beyle ben Kadastro Gn. Md. de müfettifl idik. Ö¤retim
eleman› olarak alaca¤›m›z maafl yetmeyece¤i için hocal›¤›m›z›n yan›
s›ra bu görevi de sürdürüp yaz aylar› boyunca teftifl seyahatlerine
ç›k›yor, harc›rah alarak maafllar›m›za biraz katk› sa¤l›yorduk. Buna
karfl›l›k di¤er bölümlerin hocalar› yaz›n tatil yaparken biz bundan
mahrum kal›yorduk. Ama as›l önemlisi fludur: Bizimle Y›ld›z’a hoca
olarak gelmesini istedi¤imiz Ekrem Bey Kadastro’da müfettifl de
de¤ildi. Yaln›zca Teknik Okulu’ndan alaca¤› maaflla ‹stanbul’da
geçinip geçinemeyeceklerini bilemiyordu, bu nedenle ‹stanbul’da
kendilerini bekleyen sorunlarla nas›l bafla ç›kacaklar›n› efliyle uzun
uzun tart›fl›p ortak bir karar oluflturduktan sonra bize kat›ld›¤›n›
an›ms›yorum. O günkü koflullarda ald›klar› karar›n gerçekten özveri
gerektirmifl oldu¤unu bugün de düflünüyorum.’

Aram›zdan ayr›lm›fl olan ve an›lar› önünde sayg› ve ba¤l›l›kla bafl
e¤di¤imiz bu üç de¤erli insan›n ayr›ca e¤itim sürecinde ö¤rencilerine
kazand›rd›klar›n› onlar›n çark›ndan geçmifl olan bizler ömrümüz
boyunca unutmayaca¤›z, hem de minnet ve flükran duygular› içinde
an›msayarak.

Bu yazd›klar›mdan da anlafl›laca¤› gibi mesle¤imizin e¤itimi ne yaz›k
ki bir e¤itim kurumu taraf›ndan kotar›lmam›flt›r, bir baflka deyiflle
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yukar›da adlar›n› belirtti¤im dört sayg›de¤er insan›n
giriflimi olmasa bu e¤itimin ne zaman ve nerede
bafllayaca¤› bilinmiyordu

‹lginçtir, mesle¤imizin geliflme sürecini olumlu etkileyen
akademik çal›flmalara yönelifller de yine baz›
meslektafllar›m›z›n kiflisel çabalar› ve becerileriyle olmufltur.  

Bilindi¤i gibi 1950 li y›llarda Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i e¤itimi yaln›zca ‹stanbul (Y›ld›z) Teknik
Okulu’nda verilmekte idi.

Ama o y›llarda Okulumuzdan mezun olan Harita ve
Kadastro Mühendislerinin Yurt içinde doktora yaparak
akademik alanda ilerlemelerine de olanak yoktu. ‹flte
bu evrede yine karfl›m›za bireysel çabalar›yla
ilki baflaran meslektafllar›m›z ç›k›yor.
Örne¤in doktora yapmak için yurt
d›fl›na ç›kmak zorunda kalan
öncülerimizin Almanya’ya
gidifllerinde onlara destek ç›kan
hiçbir ulusal e¤itim kurumu
yoktur. 

1955 ve onu izleyen y›llarda
yurt d›fl›na ç›k›p kap›lar›
zorlayan ve açan üç insan›m›z›n
u¤rafllar›nda amaç ne kadar
belli olursa olsun – ki as›l amaç
yük. müh. olup doktora yapmakt›r
–yaflad›klar›nda bir macera tad›n› ve
heyecan›n› duyars›n›z. Gerçekten gerek
e¤itimsel gerekse ekonomik aç›dan
karfl›laflt›klar› güçlükleri dinleseniz flafl›r›rs›n›z.
Bu öncülü¤ü baflar›yla sonuçland›r›p arkadan gelenler
için kap›lar› açan ilklerimiz Sn. Ahmet Aksoy, Sn. Erdo¤an
Özbenli (Bonn Üniversitesi – Almanya) ve Sn. Fahrettin
Ayd›n’d›r. Aksoy – Özbenli ikilisi 1957 de yüksek
mühendis olduktan sonra Aksoy 1960 da
Özbenli ise 1962 de doktora tezlerini
sonuçland›rm›fllard›r.

Fotogrametri alan›nda Hollanda’da
uzmanl›k e¤itimini baflar› ile bitiren ve
arkadan gelenlere kap›lar› aralayan
ilkimiz ise Sn.Mahmut fiat›r’d›r.(1960) 

Almanya’da sözlü bir bilgi yeterlilik
s›nav›n› kazanarak do¤rudan doktora
çal›flmas›na bafllayan öncümüz ise

Sn.Nazmi Y›ld›z’d›r. O’nun baflar›s› sonucu, daha sonra
Y›ld›z’dan yüksek lisans alanlar bir seviye s›nav›ndan
geçmeden Almanya’da doktora e¤itimine
bafllayabilmifllerdi.

Benim bu yaz›y› yazmaktan amac›m dönemlerinde oldu¤u
kadar sonradan gelen meslektafllar›na da kap›lar› açm›fl
olan ilklerimiz ‘i saymak de¤ildir. Böyle bir giriflim bir
derginin sayfalar›na s›¤maz, kald› ki genifl ve bilimsel bir
çal›flma daha önceleri Prof. Dr. Ahmet Aksoy taraf›ndan
k›smen yap›lm›flt›r. 

Y›ld›z’dan sonra Karadeniz Teknik, ‹stanbul Teknik, Konya
Selçuk, Bo¤aziçi, Karaelmas, Afyon, Isparta

üniversiteleriyle burada saymay› unuttu¤um
baflkaca e¤itim kurumlar›nda aç›lm›fl olan

bölümlerin aç›l›fllar›ndan bafllayarak
geliflme süreçlerinde de ilkleri

baflaranlar ve öncülük edenler
hakk›nda yeterli bilgiye sahip
miyiz? De¤ilsek, elde etmek için
neler yap›yoruz? 

An›lar›yla, bilgileriyle ve
zenginlikleriyle aram›zda
sessizce yaflay›p giden bu
sayg›n insanlar›n baz›lar› ise bu
dünyadan çoktan göçüp gittiler.
Benim üzüntüm gerek

yaflayanlar›n gerekse göçüp
gidenlerin ilki baflarma yolunda elde

ettikleri deneyim, bilgi ve belge
zenginliklerinden ne geçmiflte ne de

bugün yeterince yararlanamad›¤›m›z
düflüncesinden kaynaklan›yor. Onlar›n gelecek
kuflaklara aktarabileceklerini, ilerde yaz›ya dökmek
amac›yla hiç de¤ilse sözlü tarih biçiminde derleyip
toplamam›z gerekmez miydi? 

Bu Öncüler’e karfl› yeterince de¤erbilir davran›p
davranamad›¤›m›z ise sorgulanmas› gereken önemli
bir baflka husustur. Asl›nda burada sözünü etmek
istedi¤im bireysel ilgi,sevgi ve minnet anlat›m›
de¤ildir.Hiç kuflkusuz bunlar› birey olarak hepimiz

zaman zaman gösteriyoruz ama kurumlar›m›z,
örne¤in üniversitelerimiz, meslek odalar›m›z veya

derneklerimiz bu konularda üstlerine düflen duyarl›l›¤›
gösterebiliyorlar m› dersiniz? Bu sorulara olumlu yan›t
almak kan›mca oldukça zordur, ama dilerim bu sorular›
sormakta gecikmifl de¤ilizdir.     



Kötümser bir bak›fl aç›s›yla irdelendi¤inde;
var olan yap›s›yla yo¤un olarak
“geometri“ye dönük ve alan› daralma
tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan, düflük düzeyli
bir mühendislik prati¤inin, haketti¤i düzey ve
toplumsal  yeri alabilmesi için bilgi toplumu
olma yolundaki tüm çaba ve de¤iflimleri bir
flans gibi de¤erlendirmesi gerekmektedir.
Buradan hareketle bafllanm›fl reform
süreçlerinin h›zland›r›l›p bir an önce çal›flma
alanlar›na yans›t›lmas› acil çözülmesi zorunlu
mesleki problemler kategorisinde
de¤erlendirilmelidir. ‹stenilen düzeye
ulaflabilmenin yolu, özel sektör ve kamuda
nitelikli görevlerden de beklenilen ve
kazan›lmas› gerekli kalitenin mühendislik
e¤itimiyle do¤rudan iliflkilendirilmesinden
geçmektedir. Böyle bir e¤itimin sonucu
oluflacak nitelikler özgüven art›fl›n›n yan›s›ra
iç dinamik kaynakl› ve buna istinaden
kendili¤inden oluflacak bir güçle
standartlaflma sorunlar›n›n çözümüne de
ciddi katk› sa¤layacak ve mesleki zeminin
güçlenmesini pozitif anlamda etkileyecektir.
Problem analizinden sistem sentezine kadar
yap›sallaflt›r›lm›fl bir çal›flma biçimi, çok
disiplinli araflt›rabilme ve çal›flma yetene¤i,
stratejik amaçl› mesleki taslaklar›n
oluflturulabilmesi ve yenilenebilmesi, fiziksel
ve matematiksel temellere dayal› gözlem ve
bilgi teknolojileri konusunda “know how“ ve

profesyonelce yürütülecek  idari ve üst düzey görevleri için yetkinlikler
bu niteliklerin kaç›n›lmaz ö¤eleridir. 

fiüphesizki de¤iflik sektörlerde öngörülen çok disiplinli alanlardaki
kaç›n›lmaz mesleki rekabete yap›lacak haz›rl›k, üniversite e¤itimi
süresince sunulan sa¤lam bir altyap› ile do¤rudan iliflkilidir. fiu an
genel olarak mevcut olmad›¤› düflünülen bu alt yap›n›n oluflturulmas›
için, bilgi birikimine sahip üniversitelerle  prati¤in simgesi durumundaki
“Oda“n›n güç birli¤i içerisinde çal›flmas› bu infla sürecinin bir
gereklili¤i olarak karfl›m›zda durmaktad›r. 

H›zla geliflen yersel ve uydu bazl› bilgi ve iletiflim teknolojileri klasik
meslek uygulamalar›n› yo¤un bir teknolojik devinimin etkisi alt›nda yeni
aç›l›m ve de¤iflimlere do¤ru sürüklemektedir. Yersel, uçak  ya da uydu
bazl› bir elektronik “ölçü aleti“ yerini elektronik “ölçme sistemine“
b›rakmakta ve böylece de sensör teknolojisi ile bilgi ve iletiflim
teknolojilerini  birlefltiren bir yap›n›n oluflumunu sa¤lamaktad›r.
De¤inilen teknolojik geliflmeler, çevre problemleri ve küresel nüfus
art›fl›n›n getirdi¤i yükümlülükler mühendislik dal›m›za yeni ve iddial›
görev alanlar›n›n kap›s›n› açmaktad›r. Bu yeni yaklafl›m çal›flma
alanlar›n› s›rf altyap› haz›rlanmas›ndan daha çok  sistem planlamas›na
ve geliflimine, kalite güvencesine, gözlenmifl verilerin analizi,
güncellemesi ve yorumuna do¤ru kayd›rarak  sadece bir mesleki
içeri¤in de¤il mesleki görünümün de de¤iflmesine neden olmaktad›r.
Yukar›da tan›mlanan yükümlülüklerden kaynaklanan problemlerin
çözüme kavuflturulmas› hem daha h›zl› hem de daha kaliteli toplanm›fl
veri ve bilgiye gereksinim duymaktad›r.   Çünkü yaflad›¤›m›z mekan›
ilgilendiren çabuk karar verebilme süreçleri, bu veri ve bilgiler
do¤rultusunda ifllemektedir. Di¤er yandan, lokal, bölgesel ve global
düzeyde mekansal ve zamansal de¤iflimleri saptayarak belgelendirme,
planlama, yorumlama ve uygulamaya dönüfltürme mesle¤imizin  yeni,
çok disiplinli ve ilgi çekici yan›n› özellikle vurgulamaktad›r.  Bu bak›fl
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aç›s›  üç anahtar kavram çerçevesinde özetlenebilmektedir: Lokal,
bölgesel ve global düzeyde yeryuvar›n› bir “sistem“ olarak alg›lama,
“Co¤rafi Bilgi Altyap›s›“ ve “Kalite Yönetimi“.  Bu genifl çerçevenin
içerdi¤i ayr›nt›l› konular›n baz› üniversitelerdeki bölümlerimizde k›smi
olarak dikkate al›nd›¤› gözlenmesine ra¤men reform anlam›nda nitelik
olarak tam oturmad›¤› nicelikle ilgili sorunlar›n ise devam etti¤i
gözlenmektedir.

Bu ba¤lamda lisans ve yüksek lisans e¤itiminde yeterli derecede
uygulamal› Matematik, Fizik ve Enformatik bilgilerinin yan›s›ra; Yer
Bilimleri, Elektrik Elektronik, Havac›l›k ve Uzay yöntemlerinin kesiflti¤i
alanlardaki  modern teknik, yöntem ve sensor kullan›m›na aç›k ders
programlar›n›n düzenlenmesi zorunludur. Bologna süreci ile uyumlu
modüler bir yap›ya sahip hem mesleki uygulamaya dönük  hem de
bilimsel çal›flmalara altl›k haz›rlayabilecek bir lisans e¤itimine ek
olarak çok disiplinlili¤e ulusal ve uluslararas› arenada ciddi derecede
rekabet oluflturacak yüksek lisans e¤itiminde de bir an önce yeniden
yap›lanmaya gidilmelidir.

Lisans düzeyinde; Karto¤rafya-CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri), Arsa-
Arazi Yönetimi-CBS ile iliflkili derslerin d›fl›nda, mühendislik enformati¤i
ve geoinformatik konular›n› kapsayan en az 6  dersin programa
al›nmas› sa¤lanmal›d›r.  Sürekli elektromanyetik sinyallerle çal›flan
modern bir meslek olarak sinyal iflleme süreçlerinin ya do¤rudan ders
olarak ya da ilgili konularla ilintili bir flekilde verilmesi zorunludur.
Say›sal Görüntü ‹fllemesi dersine ek olarak birlikte ele al›nmas› gereken
modern Fotogrametri ve Uzaktan alg›lama ile ilgili en az  4 dersin
programda bulunmas› zorunludur. Nümerik matemati¤e ve istatisti¤e
a¤›rl›k verilirken modern konumlama ve navigasyon sistemleri, fiziksel
ve uzay jeodezisi yo¤un olarak
ifllenmelidir.  Modern ölçmecilikte
“sensorik“ konusu a¤›rl›k kazanmal› ve
“sistem“ kavram›n› göz önünde tutacak
bir flekilde ders içerikleri yeniden
düzenlenmelidir. Oluflacak müfredat
a¤›rl›¤›na pozitif olarak bak›lmal› ve
bahsedilen perspektiflerin ancak bu
flekilde karfl›lanabilece¤inin bilincinde
olunmal›d›r. Yüksek lisansta daha da
öne ç›kan çok disiplinlili¤e uygun
olarak dinamik bir sürecin yafland›¤›
göz önünde bulundurulup buna uygun
derslerin sunulmas›na olanak
sa¤lanmal›d›r. Özellikle fizik bilgisinin
gereklili¤i aç›s›ndan; lisans e¤itiminde
verilmeyen teorik mekani¤in özel
konular›, elektrodinamik, temel plazma
fizi¤inden, ak›flkanlar mekani¤ine
kadar uzanan ve daha da

ço¤alt›labilecek bir dizi derslere ihtiyaç
duyulmaktad›r.  Aksi taktirde yere yak›n
uzay, uydu teknolojileri ve geodinamik gibi
çok disiplinli alanlarda sadece alt yap›
haz›rlay›c› bir konumu kabul etme durumu
kaç›n›lmaz bir sonuç olarak ortaya
ç›kmaktad›r. GPS bazl› jeodezik a¤lardan
h›z vektörü üretmenin Geodinamik
çal›flmalara ciddi bir alt yap› oluflturmaktan
öteye gidemeyece¤i örne¤i bu gerçe¤i
yeterli derecede vurgulamaktad›r.

Sadece birkaç›n›n de¤inildi¤i ve Jeodezi ve
Fotogrametri bölümünün kapsad›¤› tüm
alanlar için artt›r›labilecek bu örnekler
mesle¤imizin haketti¤i yeri almas› ve rekabet
gücünü gelifltirerek ifl alanlar›n› geniflletmesi
ba¤lam›nda gerçek bir reform süreci
çerçevesi içerisinde ele al›nmal›d›r.

Yer ve yere yak›n uzay› gözlemek,
anlamak,  ölçmek ve grafiksel olarak
göstermek, yer bilimleriyle ve do¤rudan yer
yüzüyle ilintili olaylar› analiz etmek ve bu
bilgileri dijital olarak dört boyutlu bir flekilde
görsellefltirmek diye k›saca
nitelendirebilece¤imiz mesle¤imizin
belirtilenlere uygun olarak içeriksel bir
reform hareketine bafllamas›n›n zaman›

gelmifl ve
geçmektedir.
Toplumsal ve teknik
düzey aç›s›ndan
yerimiz, rekabet
gücümüz; daha
do¤rusu gelece¤imiz
bu reformlar
dahilinde ataca¤›m›z
ad›mlara s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r. fiu anda
kullan›lan ismimizin
bu reformlar
çerçevesinde ne
kadar tafl›y›c› oldu¤u
ise ayr›ca tart›flmaya
aç›lmas› gereken bir
konu olarak
karfl›m›zda
durmaktad›r.
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