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16-18 Nisan 2004 tarihinde Ankara"da gerçekleş-
tirilen 39.Olağan Genel Kurulun ardından, bir çeşit
kadro eğitimi olarak ta nitelendirdiğimiz Odamız Yaz-
man ve Saymanları toplantısı. 29 Mayıs 2004 tarihinde
Genel Merkezimizde Genel Merkez Yönetim Kurulu.
Şube Yazman ve Saymanları ve Oda Denetleme Ku-
rulu Temsilcileri olmak üzere, toplam 29 kişinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi.

Gündemi;

1. Tanışma.
2. Bilgilendirme. (Genel Merkez ve Şube Yönetim

Kurulu çalışmaları)

3. Genel İşleyiş, İlkeleri.
- Yasa. Tüzük ve Yönetmeükierİmlz,
- Yazışmalar,
- Etkinlikler.
- Yayın. web vb.

4. Mesleki Denetim,
5. Üye Aidatlarının Takibi,
6. Dilek ve Öneriler.

şeklinde oluşturulan toplantı, katılımcıların kendi-
lerini kısa tanıtımının ardından, bilgilendirme madde-
siyle devam etmiştir.

Bu bölümde. Oda çalışmalarına yönelik olarak ya-
pılan özet bilgilendirmenin ardından, 39.Dönem Ça-
lışma Programı Taslağına ilişkin bilgiler ile planlanmış
etkinlikler konusunda bilgiler verildi.

Gündemin 3.maddesinde yer alan Genel İşleyiş il-
kelerine yönelik olarak; TMMOB Yasası ve HKMO Tü-
zük, Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği gibi ana işleyişimiz
ile yetki ve sorumluluktanmızı belirleyen konularda ya-
zılımların tekrar incelenerek, aşağıdaki konularda has-
sasiyet göscerilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

- Şubelerce Genel Merkeze bildirilen sorunlara iliş-
kin, öncelikle Şubeler tarafından ön araştırma ve

inceleme yapıldıktan sonra, oluşturulacak Şube
görüşü ile birlikte Genel Merkeze başvurulması,

Sorunların kaynağında çözümün temel ilke olarak
benimsenmesi,

Şubelerce gerçekleştirilecek etkinliklerin önceden
planlanması ve en az I ay önce Genel Merkeze bil-
dirilmesi,

Bazı sorunların yazışma yapmadan telefon ile çö-
zümlenmesi.

Şube Yönetim Kurullarının harcama Ümitlerinin
yükseltilmesi,

Etkinlikler ve harcamalara yönelik olarak önceden

Genel Merkez Oluru'nun alınması,

Denetleme Kurulu Raporlarının mutlaka yanıtlan-
ması,

Birikmiş üye aidatlarının tahsili konusunda Genel
Kurul kararının üyelere duyurularak taksitlendir-
me ve tahsilat yönünde çalışmaların Şubelerce he-
men başlatılması.

Şube çalışmalarının etkinleştirilmesi İçin bilgisayar
vb. donanım açıklarının kapatılması.

Kamuda çalışan üyelerimizin aidatlarının maaş
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bordrosundan kesilmesi için çalışma yapılması,

Şubelerimizce. Bakanlık, Genel Müdürlük gibi

merkezi idarelerle hiçbir şekilde yazışma yapılma-

ması, ihtiyaç duyulması halinde sorunun Genel

Merkez kanalıyla çözümlenmesi,

Şube harcama oranlarına (%60) uyulması,

Şube hesaplarında para tutulmaması, bunun Genel

Merkezde tek hesapta değerlendirilmesi.

Şube bütçelerinden, Genel Kurul Karan gereğince

%6'hk bir oranın meslek içi eğitime ayrılması,

Genel Merkez tarafından, TUS konusunda ivedi-
likle bir kitapçık hazırlanması,

Afet Komisyonu ve Internet Komisyonu için Şu-
belerin önerilerinin. Genel Merkeze iletilmesi.

Yasa ve Yönetmeliklere ilişkin olarak. Şubeleri-

mizce görüşlerin zamanında iletilmesi.

Yenilenen web sayfamızın. Şube görüşleri doğrul-

tusunda daha da geliştirilmesi.

Bültende yer alacak Şube haberlerinin belirtilen
zamanda bildirilmesi,

Şube görüşleri istenirken kırtasiye giderlerinin
azaltılması ve hızlı İletişim sağlanması konusunda
e-posta kullanılması.

Temsilci atamalarında özenli davranılması,

gibi konularda görüş birliğine varıldı.

Gündemin 4.maddesinde ise. Oda gelirlerinin
ağırlıklı bölümünün Mesleki Denetim işlemlerinden
oluşması ve özellikle bunun haksız rekabeti önleyici
bir etmen olarak görülmesi nedeniyle;

- Temsilciliklerimizin uyarılması.

- Mesleki Denetim yaptırmayan üyelerimiz için
Odamız yazılımlarının işletilmesi,

- Kadastro, Belediye ve Bayındırlık İ! Müdürlükle-
rinde. Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik
Hizmetlerine ilişkin bilgi akışının sağlanması, konu-
nun üzerinde hassasiyette durulması,

- Mesleki Denetim Uygulama (MDU) dosyalarının
zamanında gönderilmesi,

- MDU dosyalarının öncelikle Şube saymanları tara-
fından incelenmesi,

- En Az Ücrete yönelik önerilerin dikkate alınması.

- Tescil Yenilemesi yaptırmayan ya da kapatılan bü-
roların temsilciliklerimize zamanında bildirilmesi.

- Temsilciliklerimizce, kapalı büroların iş yapıp/yap-
madığı konusunun takip edilmesi.

- Talebe bağlı işler ile ihaleli işlerin mesleki denetim
uygulamalarında aynı duyarlılıkta hareket edilmesi,

MDU dosyalarında Gelir-Gider Cetvellerinin
elektronik ortamda doldurulmasının sağlanması,

- En Az Ücret Tarifesinin uygulanması konusunda
bir program geliştirilmesi,

konularında ortak görüş oluşturuldu.

Üye aidatlarının tahsili maddesinde ise. Genel Ku-
rul kararma göre, aidatların 2005 yılında da sabit ka-
lacak olması nedeniyle, Ağustos 2004 sonuna kadar
başvuruda bulunanlara taksitlendirme olanağı sunula-
cağı hususunun üyelerimize duyurulması ve üye aidat-
larının tahsili konusuna ağırlık verilmesi benimsendi.

Dilek ve Öneriler konusunda da; benzer toplan-
tıların yararına değinilerek, iletişim kopukluklarının
giderilmesi, görevini yapmayan temsilciliklerin göz-
den geçirilmesi. Şubelerce elden tahsilat yapılmama-
sı, İKK etkinliklerine destek verilmesi, tüm harcama-
ların belgeli yapılması, Mali İşler ve Bütçe Uygulama
Yönetmeligindeki geiir-gider kalemlerinin doğru ola-
rak kullanılması, meslek içi eğitim konusunda Şube-
lerce bir Yönetim Kurulu Üyesinin Eğitim Sekreteri
olarak belirlenmesi ve bu konuya önem verilmesi,
sosyai ve kültürel etkinliklerin geliştirilerek üyeleri-
miz arasında dayanışmanın arttırılması konularında
öneriler sunuldu.

Şubelerimizin 24/05/200-1 tarih ve I/G99-985
sayılı yazıda belirtilen konulara hassasiyetle uymalan
gerektiği belirtilerek toplantı sona erdi.
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DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA,
Y.D. İSTEMLİDİR

DAVACILAR : TMMOB Şehir Plancılar
Odası, TMMOB Harita Mü-
hendisleri Odası

DAVACILAR VEKİLİ : Avukat Hatice
Genç Strazburg Cad.
No:38/2I Sıhhiye/ANKARA

DAVALI :Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı

D. KONUSU : Bayındırlık ve Iskan Bakanlığın-
ca 30.03.2004 günlü ve 25418
sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan "Kıyı Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik"in yürütmesinin
durdurulması ve iptaline ka-
rar verilmesi İstemidir,

Y.TARİHİ : 30.3.2004

AÇIKLAMALAR : 30 Mart 2004 tarihli ve 25418
sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanarak yürürlüğe giren yönet-
melikle, Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığınca, eski yönetmelik-
te yer alan bazı tanımlan ve
ifadeler değiştirilerek, kamu-
nun yararlanmasına yönelik
düzenlenen kıyıların bu konu-
mu önemli ölçüde zaafa uğra-
tılmakta ve bu alanların özel
girişimciler eli ile kullanımına
ve genel kullanıma kapatılma-
sına imkan tanınmaktadır.

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 03.08.1990 tarih-
li ve 20594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin "Tanım-
lar" başlıklı 4 üncü maddesindeki "Liman" tanımından
sonra gelmek üzere, "Kruvaziyer Liman" tanımı ek-
lenmiş ve aynı maddedeki "Teknik ve Sosyal Altyapı"
tanımı değiştirilmiş, ayrıca Yönetmeliğin 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilerek
bunlara ilaveten, maddeye beşinci fıkra eklenmiş, Ay-
nı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkra-
sından sonra gelmek üzere yeni fıkralar eklenmiştir.

Yönetmeliğin Konusu : Kıyı Kanununun uy-
gulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde Kruvaziyer
liman tanımı yapılmıştır. Kruvaziyer Liman deniz yo-
luyla organize bir şekilde seyahat eden kişilerin ta-
şındığı yolcu gemilerinin bağlandığı bir limandır. An-
cak getirilen liman tanımı ötesinde liman dışında yol-
culara hizmet verecek turizm amaçlı tesisleri de
kapsamaktadır. Tanımı yapılan sadece bir liman ol-
mayıp, turizm ve konaklamaya yönelik her türlü dev
ölçekli tesis, liman adı altında tariflenmektedir. Bu
nedenle "kruvaziyer liman" ifadesi yeme-içme tesis-
leri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya
yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka
hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalarını içeren
turizm amaçlı fonksiyonlar olarak anlaşılmalıdır. Yö-
netmeliğin I 3/b maddesinde yapılan değişiklik nede-
ni ile, Yönetmeliğin 14., 15 ve 17. maddeleri uyarın-
ca Kruvaziyer Limanların kıyı (kıyı çizgisi ile kıyı ke-
nar çizgisi), sahil şeridi, dolgu ve kurutma alanların-
da da yapılması Öngörülmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesi; kıyıda kalan
tescilli yapttarın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulunca kullanım fonksiyonlarında ve yapılaşma
şartlarında değişiklik yapılmasını öngörmekte, bu ka-
rarların imar planına işlenmesini hükme bağlamakta-
dır, Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ise, kıyı. sahil şeri-
di ve dolgu ve kurutma alanlarında yapılacak kruvazi-
yer liman ve yat limanlarının ihtiyacı olan konaklama
birimleri gibi fonksiyonların imar planı kararı ile kulla-
nrm kararı ve yapılaşma şartlarının belirleneceği belir-
tilmektedir. Ayrıca sahil şeridindeki resmi kurum ve
kuruluşlarına ait taşınmazlar kısmi yapılaşma hesabı
dışında tutmakta ve bu taşınmazlarda turizm yapıları
ve tesisleri yapılması öngörülmektedir.

Yapılan yönetmelik değişikliğinin getirdiği hüküm-
ler ve bunların yaratabileceği olumsuz sonuçlar aşağı-
da İrdelenmektedir.

İPTAL NEDENLERİ VE HUKUKSAL
DAYANAKLARI

I) Kıyı Kanununun Uygulanmasında Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
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Yönetmelikle yapılan düzenleme T.C. Anaya-
sası'm n 43. maddesine aykırıdır.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik-
te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin I.
maddesi ile, eski yönetmelikteki tanımlar bölümüne,
"liman" tanımından sonra gelmek üzere, "Kruvazİyer
Liman" canımı eklenmektedir. Kruvazİyer liman, yeni
yönetmelikte şöyle tanımlanmaktadır.

"Kruvazİyer liman: Organize turlar ile seyahat eden

kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin)

bağlandığı, günün teknolojisine uygun yo/cu gem/s/ne

hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik,

jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı

noktalan ve hatlannın) sağlandığı yolcularla ilgili gümrük-

tü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını

üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme içme tesisle-

ri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik

üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, ko-

naklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup,

kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye

müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı liman-

dır. "

Yönetmelik değişikliğinin 2. maddesi ile eski yö-
netmeliğin 13. maddesinin birinci fıkrasının b bendin-
de de değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelik maddesinin
eski düzenlemesinde kıyıda yapılabilecek yapılar belir-
tilmekte, maddenin birinci fıkrasının b bendinde "Fa-
aliyetlerinin Özelliği gereği kıyıdan başka bir yerde ya-
pılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler, tersane,
gemi söküm yeri, su ürünleri üretim ve yetiştirme te-
sisleri, yat limanı, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri
olarak sayılmaktadır. Yönetmelik değişikliği ile bu ya-
pılara, "Kruvaziyer liman" da eklenmektedir.

İki maddede yapılan yeni düzenleme ile T.C. Ana-
yasasında ve İlgili diğer tüm mevzuatta kamunun ya-
rarlanması amacına yönelik olarak düzenlenen kıyılar,
bu tanımlama ile dar bir grubun hizmetine sunulmak-
ta, bu amaca yönelik tesisleşmenin önü açılarak kamu
yararlanmasını tamamen ortadan kaldırabilecek bir
sistem öngörülmektedir. Bu düzenleme öncelikle
T.C. Anayasası'nın 43. maddesine aykırıdır. Anaya-
sa'nın 43, Maddesi Kıyıları düzenlemekte olup madde
metni şöyledir:

"Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyıla-

rını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle

kamu yaran gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre de-

rinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan
ve şartlan kanunla düzenlenir."

Madde metninden açıkça görülebileceği gi-
bî, kıyı ve şahit şeritlerinden yararlanmada ön-
celikle kamu yararı gozetilmelidir. Yönetmelik
değişikliği ile bu yarar ortadan kaldırılarak bir
grup gemi yolcusunun yararlanması amacına
yönelik düzenleme yapılmakta, bu amaca yö-
nelik oluşturulacak dev yatırımların önü açıl-
maktadır. Kıyıların gelecek kuşakları da kapsayacak
biçimde doğal bir kaynak olarak ele alınması gerek-
mektedir. Kıyıda turizm amaçlı fonksiyonları kapsayan
(yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme
ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon
ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binaları-
nı) kruvaziyer liman yapılması ile kamu yararı kavramı
pratikte gerçekleşmeyecek ve Anayasanın 43. madde-
sindeki temel amaca aykırılık teşkil edecektir. "Kruva-
ziyer liman" ifadesi son derece geniş bîr kavram olup,
özel yapılara izin verilmek suretiyle Anayasanın 43 ün-
cü maddesine aykırılık taşımaktadır.

Yukarıda da vurgulandığı üzere Anayasaya göre, kı-
yılar herkesin eşit ve özgür olarak ortaklaşa yararlan-
masına açıktır. Oysa anılan düzenlemeyle getirilen kru-
vaziyer liman tanımı İle, kıyıların kullanımı sınırlanmak-
tadır. Bu düzenleme ile açıkça. Anayasaya aykırı olarak
ülke toprakları, doğal kaynakları toplum ve kamu yara-
rı dışında kullanılmasına açılmaktadır. Böylece, kıyıların
ve sahil şeritlerinin doğal servet ve kaynak niteliği ka-
zandıran özelliklerinin yitirilmesine neden olunmakta,
Özel bir alan olan kıyılar korunmamaktadır. Ayrıca ka-
mulaştırılması gereken kıyılarda kalan tesislerin Özel-
leştirilmesine de neden olunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin 2. maddesi ikinci fıkrasında
yer alan "kıyıda tescil edilen yapıların kullanım kararla-
rı ve yapılaşma şartlarının Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurumu tarafından belirlenmesi ve uygulama
imar planı hazırlanırken bu kararların esas alınmasına"
ilişkin hüküm ve Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde ya-
pılacağı belirlenen yat ve kruvaziyer limanların konak-
lama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma
şartlarının İmar planı ile belirlenmesi olanaklı değildir.
Bu hüküm ile korunması özel yasalarla hüküm altına
alınan kamu kullanımındaki alanların, plan kararları ile
kıyı da yapılması zorunlu olmayan, kamu yararına aykı-
rı özel yapılanmalara izin veren ve koruma içermeyen
yapılaşma koşulları ile kullanılmasına olanak sağlan-
maktadır. Böylece kamu malı niteliğinde olan ve doğal
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niteliği ile herkesin kullanımına açık bulundurulması
gereken kıyıları, yapı yasaklı olması gerekirken yapılaş-
maya açacak ve kamu yaran dışında fonksiyonlar geti-
recek hükümler öngörülmektedir. Anılan Yönetmeli-
ğin I inci. 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen ko-
naklama birimleri, turizm amaçlr fonksiyonlar, turizm
yapılan ve tesislerinin kıyılarda yapılmasına olanak ta-
şıyan hükümler Anayasanın 43. maddesindeki ilkelerin
ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu ne-
denle söz konusu yönetmelik değişikliğinin I. madde-
sinde yer alan "kruvaziyer liman" tanımlaması ve bu li-
man türünün kıyıda yapılacak yapılar başlıklı 13. mad-
de birinci fıkranın b bendine eklenmesi, öncelikle T.C.
Anayasası'na açıkça aykırıdır.

Ayrıca, T.C. Anayasasında yapılan düzenlemenin
son fıkrasında "kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış
amaçlarına göre derinliğinin ve kişilerin bu yerler-
den yararlanma imkan ve şartlarının kanunla
düzenleneceği" öngörülmüşken bu Anayasal zo-
runluluğa da uyulmamış, kruvaziyer gemilerdeki yol-
cuların bu sahillerden yararlanma imkan ve şartları,
diğer kişilerin aleyhine olarak yönetmelikle genişletil-
miştir. Yasa ile yapılması gereken bir düzenle-
menin yönetmelikle düzenlenmesi, yasa koyu-
cunun yapması gereken işi, idarenin üstlenme-
si anlamındadır ve idare hukukunda "Görev
Gasbı" olarak adlandırılır. Söz konusu Yönet-
meliğin, yetki yönünden yasa koyucunun ger-
çekleştirmesi gereken bir düzenlemeyi ger-
çekleştirdiği açık olduğundan iptal edilmesi
gerektiği açıktır.

2) Kıyı Kanununun Uygulanmasında Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelikle yapılan düzenleme, düzenleme-
ye dayanak teşkil eden 3621 Sayılı Kıyı Kanu-
nuna aykırıdır.

Yönetmeliğin 13. maddesinin birinci fıkrasının b
bendinde yapılan değişiklik, (yeni yönetmeliğin 2.
maddesi) Kıyı Kanununun genel olarak bütününe ve
aynca, I, 2, 5, 6 ve 8. maddelerine özellikle aykırıdır.

Yönetmelik maddeleri 3621 sayılı Kıyı Kanununun
"amaç" başlıklı I inci maddesine aykırıdır.

a) Kıyı Kanununun I. maddesi Yasanın amacını
ortaya koymakta "6u kanun, deniz, labii ve suni göl ve
akarsu kıyıları i/e bu yerlerin etkisinde olan ve devamı ni-
teliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özel-
liklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına
açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek
amacıyla düzenlenmiştir" hükmüne yer vermektedir.

Kanunun amaç maddesi, kıyıların ve kıyıların deva-
mı niteliğinde olan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel
özelliklerini koruma ve toplum yararlanmasına açık, ka-
mu yararına kullanılmasını esas almışken, yönetmelik
kıyının tahribine neden olacak kullanım kararları getir-
mektedir. Kıyıların doğal ve kültürel özellikleri dikkate
alınmadan, kıyıyı tahrip edecek turizm amaçlı kullanım
kararları ile diğer kullanım kararları getirilmesine ola-
nak sağlanmaktadır. Kıyıların, sahil şeritlerin, dolgu ve
kurutma alanlardaki yapı yasakları, yapı ve fonksiyon kı-
sıtlamaları ortadan kaldırılmakta, bu alanlarda turizm
yapı ve tesisleri ile korumaya yönelik tesisler dışında,
diğer tesislerin de imar planı karan ile yapılaşmasına yol
açılmaktadır. Kıyının, sahil şeridinin doğal değeri dikka-
te alınmadan, bu konuda bir ilke ve esas belirlenmeden
her türlü faaliyetin bu alanlarda gerçekleştirilmesine
yönelik düzenleme getirilmektedir.

Yapılan yeni düzenleme ile Kanun amacında ki
"Sahil şeritlerinin doğal ve kültürel Özelliklerini göze-
terek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu
yararına kullanma esasları" değiştirilerek, özel kullanı-
ma açık bir kullanım öngörülmekeedir.

b) Kıyı Kanunun "kapsam" maddesine aykırı ola-
rak, kamu yararına yararlanma imkan ve şartları dışı-
na çıkılmakta, özel kişilere öncelik tanınmaktadır.
Kruvaziyer liman hizmetlerinden sadece, yurtdışından
gelen gemilerin yolcuları yararlanacaktır. Ayrıca tu-
rizm yapı ve tesisleri ile alış veriş merkezlerinden de
söz konusu sınırlı kullanıcının yararlanmasına olanak
sağlanacaktır. Ayrıca, kıyıda kalan ve herkesin yarar-
lanmasına açık olan tescilli yapıların da sadece bu sı-
nırlı kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlana-
cak, kıyıda kamulaşcırılarak herkese açık hale getiril-
mesi gereken kullanımlar özelleştirme veya özelleştir-
me programına alınıp ayrıcalıklı kişilerin hizmetine su-
nulmuş olacaktır.

Kanunun 2. maddesi ile, kanunun kapsamı "kıyıla-
ra ait düzenlemenin kamu yararına yararlanma imkan
ve şartlarına aic esasları belirlemek" olarak koyulmuş
iken, yönetmelikle kamu yararına yararlanmayı tama-
men ortadan kaldıracak, özel yararlanmayı öngören
bir düzenleme getirilmiştir.

c) Yönetmelik hükümleri kıyı Kanununun 4 üncü
maddesinde tanımlanan "toplum yararlanmasına açık
yapı" tanımına da aykırıdır. Yapıların kullanımında be-
lirli kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı ta-
nımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve ser-
best olarak açık bulundurulması ilkesi Kanunda öngö-
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rülmüştür. Oysa bu düzenleme ile, kruvaziyer liman-
da yapılan turizm amaçlı yapılar ile tescilli olan ve ye-
ni kullanım karan getirilen yapılar ve resmi kurum ve
kuruluşlara ait taşınmazlarda yapılan turizm yapı ve
tesislerinin sadece belirli kişi ve topluluklarca kullanıl-
masına olanak sağlamaktadır.

d) Kanunun "Genel Esaslar"ı belirleyen 5. madde-
sinin ikinci ve üçüncü fıkraları "kıyıların herkesin
eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık ol-
duğunu ve bu yerlerden yararlanmada öncelikle ka-
mu yararının gÖzetileceği"ni hükme bağlamış iken, yö-
netmelikle yapılan düzenlemede "herkesin eşit ve ser-
best olarak yararlanması" ilkesi açıkça ihlal edilmiştir.
Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde sahillerden an-
cak, "kruvaziyer gemiler" yolu ile yararlanacak ayrıca-
lıklı bir kitle oluşturabilecek ayrıca bu ayrıcalıklı kitle-
ye yönelik hizmet vermek üzere tesisler oluşturacak
bir grup ayrıcalıklı yerli ve yabancı yatırımcının yarar-
lanması gündeme gelecektir.

e) Diğer taraftan anılan 3621 sayılı Kanunun; Yö-
netmelik hükümleri "Kıyının Korunması, Yapı Yasağı
ve Kıyıda Yapılacak Yapılar" başlıklı 6 ncı maddesine
de açıkça aykırıdır. Kruvaziyer liman tanımında yer
alan turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş mer-
kezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler,
danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konakla-
ma üniteleri, ofis binalarını) fonksiyonlar; faaliyetleri-
nin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları
mümkün olmayan yapı ve tesisler kapsamına girme-
mektedir. Aynı şekilde Kıyı Kanunun 6 ncı maddesin-
de sayılan kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı ko-
rumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler dışında da
plan kararları ile yapıların yapılmasına olanak sağlan-
maktadır. Tescilli yapılarda Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rı Koruma Kurulları kararları ile getirilen fonksiyon
ve kullanım değişiklikleri de Kıyı Kanununun da sıra-
lanan kullanımlara aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca,
yapılan yapıların ve tesislerin amaçları dışında kullanı-
mına da olanak sağlanacaktır.

Yasanın 6. maddesinin ilk fıkrasında "Kıyı herkesin
eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bura-
larda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel
örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturula-
maz" hükmüne yer vermektedir. Kruvaziyer gemile-
rin yanaşması için oluşturulacak kruvaziyer liman ve
limanda yer alacak tesisler, herkesin kullanımına açık
olmayıp buralara giriş çıkışın da ancak ücret ödenerek
mümkün olabileceği düşünüldüğünde, yönetmelik de-

ğişikliğinin kanunun bu madde fıkrasına da aykırı oldu-
ğu görülecektir.

Yasanın 6. maddesinin a bendinde kıyılara yapılabi-
lecek yapılar "iskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıh-

tım, dalgakıran köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek

yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyon-

ları gibi kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı
korumak amacına yöneiik yapı ve tesisler" olarak
sayılmaktadır.

Yönetmeliğin eski halinde; kıyılara yapılacak yapı-
ları düzenleyen hüküm, yukarıda andığımız yasa mad-
desi ile uyumludur. Oysa, yapılan yönetmelik değişik-
liği ile kıyılara yapılabilecek yapılar arasına, kıyılardan
herkesin eşit ve serbest olarak yararlanması amacıyla
hiç ilgisi olmayacak şekilde kruvaziyer liman ve bu-
nunla ilgili tesisler eklenmiştir.

f) Yönetmelik hükümleri Kıyı Kanununun "Dol-
durma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu
Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar" başlıklı 7 nci
maddesine de aykırıdır. Doldurma ve Kurutma Yo-
luyla kazanılan arazilerin Devletin hüküm ve tasarrufu
akında olması gerektiği açıkken bu düzenleme ile söz
konusu aianfar turizm amaçlı yapı tesislerle özel mül-
kiyete konu yapılmaktadır. Bu alanlarda kıyının kamu
yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik
tesisler, faaliyetlerinin gereği kıyıdan başka yerde ya-
pılmaları mümkün olmayan yapılar ile yol, açık oto-
park, park, yeşil alan ve çocuk bahçesi gibi teknik ve
sosyal altyapı alanları yapılması gerekirken, Yönetme-
lik bu alanlarda bu kullanımlar dışında imar planı kara-
rı ile her türlü yapının yapılması olanağı sağlamaktadır.

g) Yönetmelik Kıyı Kanununun "Sahil Şeridinde
Yapılabilecek Yapılar" başlıklı 8 inci maddesine de ay-
kırıdır. Sahil şeritlerinde toplum yararına açık olmak
koşulu İle konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve
tesislerin yapılması öngörülürken, Yönetmelikte bu
kullanımlara çok açık olacak şekilde konaklama tesis-
lerin yapılması da eklenmiştir. Kıyı Kanunun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü
maddesi ile sahil şeridinin birinci bölümünde sadece
açık alan düzenlemeleri yapılmasına olanak sağlanır-
ken dava konusu Yönetmelik bu sınırlı faaliyeti geniş-
letmekte ve her türlü faaliyetin yapılmasını öngör-
mektedir.

h) Yönetmelik Kıyı Kanunun "Kıyı ve Sahil Şeri-
dinde Planlar" başlıklı 10 uncu maddesine de aykırıdır.
Kıyıda ve sahil şeritlerindeki planların Kıyı Kanunun
ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümle-
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rine aykırı olamayacağı belirtilmesine rağmen, kıyıda
ve sahil şeritlerinde, plan yolu ile Kıyı Kanununa aykı-
rı olarak yeni kullanım kararları ve yapılaşma şartları
getirilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, Kıyı Ka-
nununa aykırı olarak tescilli yapıların kullanım kararla-
rı ve yapılaşma şartları belirleyecek imar planlan ha-
zırlanması öngörülmektedir. Aynı doğrultuda Kıyı Ka-
nununda belirtilen kıyıdan başka yerde yapılması
mümkün olmayan, kamu yararına yönelik yapı ve kul-
lanımlar dışında turizm yapıları, tesisleri, konaklama
birimleri ile Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı olarak
İmar planı ile kullanım kararları ve yapılaşma şartları
getirilmektedir.

i) Yönetmelik Kıyı Kanununun "İmar Mevzuatına
Aykırı Yapı" başlıklı 14. maddesine de aykırıdır. Kıyı
Kanunu kapsamında kalan ruhsatsız ve ruhsat ve ek-
lerine aykırı yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun iigi-
li cezai hükümlerinin uygulanması gerekirken, dava
konusu Yönetmelikle bu tür mevzuata aykırı yapılar,
imar planı karariarı ile yasalaştırılmaktadır. Istanbul-
Beyoğlu-Tophane-Salıpazarı Turizm Merkezi kapsa-
mında buiunan İstanbul Sahpazarı Limanı bu kapsam-
da düşünülmektedir. Bu alandaki imar mevzuatına ay-
kırı yapılara müktesep hak kazandırılmak ve satılmak
İstenmektedir.

j) Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ikinci fıkrası ayrı-
ca. Kıyı Kanununun; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rihten önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onanmış

ve kısmen veya tamamen yapılaşmış l/l 000 ölçekli uygu-

lama imar planlarının sahil şeritleri ile ilgili hükümleri ge-

çerlidir. Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkra hükümleri sak-

lıdır." şeklinde düzenlenen Geçici Maddesine de aykı-
rıdır. Bu madde de sahil şeritlerinde kalan resmi ku-
rum ve kuruluşlara ait alanların kısmi yapılaşma tanı-
mı içinde değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir istisna
getirmemektedir.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeli-
ğin tanımlar başiıklı 4 üncü maddesinde kısmi yapılaş-
ma tanımı yapılmıştır. Kısmen veya tümüyle yapılaş-
mış uygulama imar planı bulunan alanlarda, yürürlük-
te olan planın belirlediği sahil şeridi geçerli olarak ka-
bul edilmektedir. Yönetmelikte, I I Temmuz
1992'den önce onaylanmış uygulama imar planı bulu-
nan yerleşmelerde kssmi yapılaşmanın belirlenmesi iş-
lemi, yerleşmeye ait imar planı bütününde yapılmak-
tadır. Kural olarak, kıyı kenar çizgisinden sonraki 100
m.lik şerit içerisinde kalan imar adalarının tamamı kıs-
mi yapılaşma hesabına konu olmaktadır. Tek tek her

imar adasındaki yapılaşma miktarı belirlendikten son-
ra kısmi yapılaşmasını tamamlamış olanların sayısının
toplam imar adası sayısına bölünmesi İle elde edilen
oranın % 50'yİ aşması durumunda imar planı bütünün-
de kısmi yapılaşmanın bulunduğu kabul edilmektedir.
Kısmi yapılaşma hesabına konu olan yapıların, yapımı
tarihinde yürürlükte bulunan plana ve mevzuata uy-
gunluğu ön koşuldur. Kısmi yapılaşma olması duru-
munda, I I Temmuz 1992 tarihinden önce yürürlükte
bulunan imar planı ile belirlenmiş olan sahil şeridi ge-
çerli kabul edilmekte ve yeniden sahil şeridi belirlen-
mek üzere imar planı revizyonu yapılmadan uygula-
malara aynı plana göre devam edilmektedir.

Kısmi yapılaşma hesabı yapılan alanlarda kısmi ya-
ptlaşma yoksa, I 1 Temmuz 1992 tarihinden önce yü-
rürlükte sahil şeridi geçerli olmadığından, yürürlükte-
ki Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğe göre 100 metrelik sa-
hil şeridi hükümleri uygulanmaktadır. Kısmi yapılaşma
bulunmayan alanlarda, diğer taşınmazlarla birlikte res-
mi kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar bulunması
durumunda, bu taşınmazlara sahil şeridi (ilk 50 metre
içinde ise açık alan ikinci 50 metre içinde ise günübir-
lik tesisleri yapılmaktadır) ile ilgili hükümler uygulan-
maktadır. Ancak yapılan Yönetmelik değişikliği ile res-
mi kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların kısmi ya-
pılaşma tanımt içinde değerlendirilmemesi nedeni ile
bu alanlarda Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı ola-
rak turizm yapıları ve tesisleri yapılacaktır. Oysa bu
alanların sahil şeridi ile ilgili belirlenen açık alan ve gü-
nübirlik tesisler dışındaki yapı ve tesisler ile kullanıl-
ması Kıyı Kanuna göre kesinlikle olanaklı değildir.

Yukarıda andığımız yasa maddelerinden de görüle-
bileceği gibi, yapılan yeni düzenleme Kıyı Kanununun
amacına, kapsamına, genel ilkelerine ve birçok diğer
maddesine açıkça aykırıdır. Yönetmelikler kanunun
uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılırlar. Hiçbir
yönetmelik dayanak kanuna aykırı düzenleme-
lere yer veremez. Bayındırlık ve İskan Bakan-
lığına yaptlan yönetmelik değişikliği dayanak
aldığı Kıyı Kanununun özüne tamamen aykırı-
dır ve bu nedenfe yapılan düzenleyici işlem ip-
tal hükmündedir.

3) Yönetmeliğin 2. maddesi 2863 sayılı Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve
Yönetmeliklerine aykırıdır.

2863 sayılı Kanunun "Koruma Kurullarının Görev,
Yetki ve Çalışma Şekli" başlıklı 57. maddesinde yer
alan koruma kurulları görevleri arasında kıyıda kalan
ve tescil edilen yapıların kullanım kararları ve yapılaş-
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ma şartlarını belirlenmesine ilişkin bir hüküm bulun-
mamaktadır. 2863 sayılı Kanunla belirlenmeyen bir
görevin. Kıyı Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenmesi de mümkün değildir. Kıyıda kalan ve tes-
cilli olan yapıların 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetme-
likleri uyarınca yerinde korunması temel amaç olma-
lıdır. Söz konusu tescilli yapıların, durumunun Kıyı
Kanunu ve 2863 sayılı Kanunda yer alan koruma
amaçlı hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu
belirlenmesi gerekmektedir.

4) Yönetmelik planlama esaslarına aykırıdır.

Yönetmelikte getirilen düzenlemelerle Kıyı Kanu-
na aykırı olarak İmar planı kararı ile kullanım kararla-
rı ve yapılanma şartlan getirilmek istenmektedir. Oy-
sa Kıyı Kanununda toplumun yararlanmasına açık ya-
pı tanımı yapılmış, kıyı da özelliği gereği yapılması ge-
reken yapı ve tesisler, sahil şeridinin ilk 50 metresin-
de ve ikinci 50 metresinde, dolgu ve kurutma alanla-
rında yapılması gereken yapı ve tesisler sıralanmıştır.
Bu yapı ve tesisler dışında İmar planlarında konaklama
tesislerinin, alış veriş merkezlerinin, turizm amaçlı ya-
pı ve tesislerine ilişkin kullanım kararlarının getirilme-
si Anayasa ve Kıyı Kanununa aykırı olacaktır. Aynı
doğrultuda Kıyı Kanunu ve yönetmeliklerinde belirti-
len yapılaşma kısıtlarına aykırı kararların getirilmesi
de planlama esaslarına aykırıdır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA
İSTEMİMİZİN GEREKÇELERİ:

Yönetmeliğin iptali nedenlerimizi ortaya koyduğu-
muz üstteki açıklamalarımızdan açıkça görülebileceği
gibi, yönetmelik değişikliği ile getirilen kruvaziyer li-
man seyahat eden kişilerin yolcu gemilerinin bağiandı-
ğı bir limandır. Ancak getirilen liman tanımı ötesin-
de liman dışında yolculara hizmet verecek turizm
amaçlı tesisleri de kapsamaktadır. Tanımı yapılan sa-
dece bir liman olmayıp, turizm ve konaklamaya yöne-
lik her türlü dev ölçekli tesis, liman adı altında tarif-
lenmektedir. Bu nedenle "kruvaziyer liman" ifadesi
yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme
ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformas-
yon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis bi-
nalarını içeren turizm amaçlı fonksiyonlar olarak anla-
şılmalıdır. Bu değişikliğin açıkça hukuka aykırı olduğu,
İptal gerekçelerimizde ortaya konulmuştur. Değişikli-
ğin yürürlüğe girmesinden sonra birçok yerli ve ya-
bancı yatırımcı getirilen yeni düzenleme ile sağlanan,
kıyı bölgelerine dev tesisler kurabilme hakkından ya-
rarlanmak için başvuracak, yeni yatırım planları yapa-

cak, mali yükümlülükler altına girecek, inşaat işlerine
başlayacaklardır. Bu sürecin başlayıp ilerlemesinden
sonra verilecek bir iptal kararı hem kamu yararı, hem
de yatırımcı açısından telafisi İmkansız zararların doğ-
masına neden olabilecektir. Süreç son derece büyük
mali yatırım gerektiren ve geri döndürülmesi son de-
rece zor bir süreçtir. Bu nedenle yapılan değişiklik
hem açıkça hukuka aykırı olduğu, hem de sürecin iş-
lemesi durumunda telafisi imkansız zararlar doğacağı
için öncelikle yürütmenin durdurulmasını talep etme
zorunluluğu doğmuştur.

H U K U K İ NEDENLER : TC Anayasası, Kıyı Ka-
nunu, İmar Kanunu, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, ilgili diğer mevzuat

S O N U Ç VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ne-
denlerle, açıkça hukuka aykırı
ve uygulanması halinde telafisi
olanaksız zararlara yol açacak
olan Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığınca 30.03.2004 günlü ve
25418 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Kıyı Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönet-
melikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik"in

a) Öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve ipta-
line,

b) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı
idareye yükletilmesine

karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ede-
rim. 28.5.2004

Davacılar Vekili

Av. Hatice Genç

EKLER:

1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu

2) Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

3) Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
melikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönet-
melik

4) Onanmış vekaletname örnekleri

Ek: Onanmış vekaletname örnekleri
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SAYI :3/B1S-.... TARİH : ... /O5/20O4

KONU: İhale mevzuatına uyum

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız. Anayasamızın 135.maddesinde; "Belli bir mesleğe sahip olanların müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş-
mesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güvem hakim kılmak,
meslek disiplinini ve ahlakım korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla gös-
terilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir." şeklinde tanımlanan: 6235
sayılı yasa ile kurulmuş olan TMMOB'ye bağlı, Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Odamız, mesleğimizle ilgili Mühendislik Hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yön-
temlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşamasında iz-
lenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği ve ülkemiz yararı açısından gerçekleştirilmesi zorunlu bir
kamu görevi olarak görmektedir.

Son dönemde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde aşağıdaki iki temel konuda hatalar ve eksiklikler ya-
pıldığı üyelerimiz taralından bildirilmekte ve gerekli girişimlerin yapılması istenmektedir.

1. İsteklilerin Yetki, Tescil. Kayıt Belgeleri Hakkındaki Bazı Eksiklikler

Bazı kurumlar, Kamu İhale Mevzuatı'nda belirtilen "İlgili meslek odası" tanımını dikkate almaksızın Harita ve Ka-
dastro Mühendislik hizmetlerinin ihalelerinde gerçek ve lüzel kişiler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamıza
tescil ve kayıt belgelerini istememektedirler. Bu nedenle iptaller yaşanmakta olup aynca adli işlemler sürmektedir,

1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMUB) Kanunun 33, maddesi; "...Türkiye'de mü-
hendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mes-
leki tedrisat yapabilmeleri için, ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azaiık vasimi muhafaza etmek mecburiye-
tindeler"şeklindedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları başlıklı 10. Maddesinin mesleki ve teknik
yeterlilik başlıklı (b) bendinin 1. fıkrasında "isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulundu-
ğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler," istenilmekte; 11. Maddesinin (a) bendin-
de de "Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar,.,"in hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmektedir.
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Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin İstenilecek Belgeler başlıklı 38. maddesinin (a) bendinin 2,
Fıkrasında ^"İsteklinin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge"nin is-
tenilmesinin zorunlu olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Ka-
nun ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve
müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır. Mühendislik-Mimarlık hizmetlerini yapmaya yetkili isteklinin
mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasaklı olmadığına ilişkin durumunu belirten belgelerin düzenlenmesi, yukarı-
da özetle belirtilen yasalar gereği ilgili meslek odasınca yürütülmektedir.

Belirtilen nedenlerle Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında, ihaleye ka-
tılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na kayıtlı
oldukları, mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri ve yasaklı olmadıklarını belirten belgenin istenilmesi gerek-
mektedir.

2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Ücretleri Hakkındaki Bazı Eksiklikler

4734 Sayılı Kanun kapsamındaki Yapım İşleri (md30), Danışmanlık Hizmet Alımı (md28) ve Hizmet Alımı (md32)
İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddelerinde ihale ve ön yeterlik dokümanları hakkında "...hasım ma-
liyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarelerce satılması zorunlu olup..." hükmü yer
almasına karşın bazı idarelerce olağanüstü yüksek bedeller talep edilmektedir. Bu nedenle rekabet engellenmekte,
bir kısım üyemiz mağdur edilmekte ayrıca idareler hukuki sorunlar İle karşılaşmaktadırlar.

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kuruluş yasalarıyla kendilerine
verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde
yürütme zorunlulukları vardır. Bu nedenlerle; Kurumunuzca yapılan veya yapılacak ihalelerde söz konusu hatalara
yol açılmaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin, kurumunuza bağlı birimlerce yapılan ve yapılacak ihalelerde gözönünde
tutulması, kamu yararının korunması ve hukuki sorunların yaşanmaması açısından yararlı olacaktır.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

DAĞITIM :

Gereği :

Bilgi :

- Kamu kurum ve kuruluşları

- Kamu İhale Kurumu
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SAYİ : 3/815 -... ..../07/2004

KONU: Kamu İhale Yasası.

Anayasamızın t35.maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (TMMOBJ'ne bağlı, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan Odamız, mesleğimizle ilgili Mühendislik Hiz-
metlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretil-
mesini sağlamak amacıyla üretim sürecinin her aşamasında izlenmesini, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği ve
ülkemiz yararı açısından gerçekleştirilmesi zorunlu bir kamu görevi olarak görmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte. İdareniz ile birlikte diğer Kamu Kurum Kuruluşları ve Be-
lediyelerce ihale edilen Harita Mühendislik Hizmetleri ihalelerinde farklı ihale usullerinin uygulandığı, tip idari şartname-
lerde idarelerin tercihine bırakılan yeterlik konusunda çok farklı yeterlik kriterlerinin belirlendiği ve yaklaşık maliyet he-
saplarında ise. geçmiş yıllarda Odamızın yanı sıra diğer Kamu Kurumlarınca (İller Bankası, TCK, DSİ vb), Harita Mühen-
dislik Hizmetleri için oluşturulan birim fiyatların esas alındığı, fakat bu birim fiyatların arasında da çeşitli farklılıkların ol-
duğu görülmektedir,

Bu nedenle Odamızca, özellikle yetişmiş teknik eleman bakımından yetersiz olduğu bilinen taşradaki Kamu Kurum - Ku-
ruluşları ve Belediyelere yardımcı olmak üzere, İdarelere bırakılan Yeterlik Kriterlerinin tespit edilmesi, Harita Mühendis-
lik Hizmetleri ihalelerinde hangi ihale usulünün uygulanması gerektiği ve yaklaşık maliyete esas Birim Fiyat Analizleri, Ta-
rifleri ve Teknik Şartname oluşturulması konularında bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu bu çalışmanın,
Harita Mühendislik Hizmetleri ihalesinde öncü sayılabilecek Kamu Kurum - Kuruluşları ile Belediyelerden, konusunda uz-
man temsilcilerin de katılımı ile yapılması yönünde, ortak bir çalışma grubu oluşturulması düşünülmektedir.

Kurumunuzca da uygun görülmesi halinde, belirtilen çalışma grubunda yer almak üzere belirlenecek kurum temsilcini-
zin, adı, soyadı, unvanı ve iletişim bilgileri(Tel, Faks, e-mailj'nin, odamızın 0312 2308574 nolu faksına ya da
hkmo@hkmo.net elektronik posta adresine bildirilmesi konusunda.

Gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

DAĞITIM :

Gereği :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
Karayolları Genel Müdürlüğüne
iller Bankası Genel Müdürlüğüne
TEDAŞ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığına
GAP İdaresi Başkanlığına
Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğü



NIKON Firması Türkiye Distribütörü
THALKS Firması Türkiye Distribütörü
ASHTKCH Firması Türkiye Distribütörü
DSNP Firması Türkiye Distribütörü

Uğur Mumeıı Cad. No: 84/2
Gaziosmanpaşa (06700) - ANKARA
Tel : 0-312-447.55.50
Faks : 0-312-447.20.15
e-mail : i n l'uüj; s ka la. comtr
Web : www.skala.com.tr
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3402 sayılı Kadastro Kanunun 41.maddesi ve Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğümün 1458 sayılı Genelgesi Kapsamındaki

Yüzölçümü Düzeltmeleri
Seyfettin GENCER*

Kadastro Müdürlüklerinde yüzölçümü düzeltme-
leri (tashihleri) 3402 sayılı Kadastro Kanunu
(K.K.)'nun 41. maddesine göre yada Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğü (TKGM)'nün 1458 sayılı genelgesi
uyarınca yapılmaktadır. Uygulamada birbirine karıştı-
rılan bu düzeltme şekilleri ile ilgili olarak uygulama
birliğinin sağlanması gerekmektedir. Uygulama birliği-
nin sağlanamamasının asıl nedeni, gerek K.K nin
41 .maddesinin içeriğinden gerek ise de genelge içeri-
ğinden kaynaklanmaktadır.

K.K. 41.maddesi 1987 yılında yürürlüğe girmiştir.
1987 yılından günümüze kadar konu ile ilgili bir çok
açıklama yapılmasına rağmen uygulama standardı
oluşturulamamıştır. Oluşturulmayan uygulama stan-
dardının nedenini sadece Tapu ve Kadastro teşkilatın-
da aramak yeterli olmayacaktır. Düzeltmelerin yapımı
aşamasında bir şekliyle ilgili olan Maliyenin, yerel ku-
ruluşların ve ilgili mahkemelerin yüzölçümü tashihle-
rine yaklaşımları işi daha da karmaşık hale getirmek-
tedir. Gerek personel yetersizliği gerek ise konu hak-
kındaki bilgi ve yaklaşım eksikliği de bu konuda stan-
dart oluşturmaya engel diğer gerekçelerdir.

Kadastro kanununun 41,maddesi: " Kadastroları
kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet deği-
şikliği dışında kalan ölçü, çizim (tersimat) ve hesapla-
malardan doğan teknik (fenni) hatalar, ilgilinin müra-
caatı veya kadastro müdürlüğünce doğrudan (resen)
düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malikleri ile diğer
hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başla-
yan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda
sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan
düzeltme kesinlesin Bu maddenin uygulanmasında,
12. maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz"
biçimindedir.

Bu maddeye göre yüzölçümü düzeltmesi yapılabil-
mesi için . düzeltilecek parselin;

:f Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğü
Jeodezi vt; Focogramecrı Mühendisi

- Kadastrosunun kesinleşmiş olması,
- Düzeltmenin mülkiyet ve vasıf değişikliğine neden

olmaması gerekmektedir.

Bunun dışında burada üzerinde durulması gereken
anahtar kelimeler: ölçme, çizim (tersimat), he-
saplama ve diğer hak sahiplerine tebligat ifade-
leridir.

Ölçme : Sınırlandırma krokisi tanzim edilmiş bir
kadastro parselinin Büyük Ölçekli Harita Yapım Yö-
netmeliği esaslarına uygun tekniklerle ölçülmesini, sı-
nır noktalarının koordinatlarının hesaplanmasını ve
kadastro paftasının oluşturulabilmesi için yapılan çalış-
maların bütünü olarak tanımlanır. Burada dikkat edil-
mesi gereken konu, sınırlandırma sonrası yapılan ha-
talardır. Sınırlandırmada yapılan hataları bu konu kap-
samında değerlendirmemek gerekir.

Hesaplama Hatası : Kadastro parselinin yüzöl-
çümünün hangi yöntemle yapılırsa yapılsın elde edilen
değerlerinin (dataların) hesap edilmesi aşamasında ya-
pılan matematiksel hatalar olarak anlaşılmalıdır. Ör-
neğin, yüzölçümünün hesabı için planimetre ile çevri-
len parselin planimetre okuma farklarının ortalama
değeri ile planimetre katsayının çarpımı aşamasında,
olması gereken değerden farklı bir sonuç elde edilmiş
ise hesap hatası olarak almak gerekir. Planimetrenin,
parselin mülkiyeti dışında bir yerden çevrildiği kana-
atiyle elde edilen değeri bu kapsamda değerlendirme-
mek gerekir

Ç İ Z İ M (Tersimat) HATASI; Bir parselin yö-
netmelikte belirtilen ölçme tekniklerinden herhangi
biri ile ölçüldükten sonra kadastro paftasına çizilmesi
işlemidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, hata-
nın sadece parselin paftaya çizimi açısından mevcut ol-
masıdır. Ölçü krokilerindeki ölçme değerlerinde ve bu
değerlere dayalı hesaplamalarda herhangi bir hatanın
bulunmasını bu kapsam dışında değerlendirilmelidir.

4721 sayılı Medeni Kanununun 719,maddesinde;
"Taşınmazın sınırlan, tapu plânlan ve arz üzerin-
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deki sınır işaretiyle belirlenir. Tapu planları ile arz
üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan
plândaki sınırdır" denilmektedir. Bu madde, tersi-
mat hatasının paftadaki sınırları değiştirmesi nedeniyle
mülkiyet hatası olarak algılanmasına neden olabilmek-
tedir. Diğer taraftan yargı tay bir tapunun kapsamını
belirlerken dayanak teşkil eden harita ve krokiye
önem vermektedir.

" MK.nun 645, yürürlükten kaldırılan 766 sa-
yılı Tapulama Kanununun 4 ve halen yürürlükte
bulunan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 20.
maddelerine göre, bir tapunun kapsamı herşey-
den önce dayanağı olan harita krokiye göre belli
edilir. Taşınmazın haritası yada ebadlı krokisi
yoksa ve bunların uygulama olanağı bulunmuyor-
sa kural olarak arz üzerindeki sınırlara değer ve-
rilmek suretiyle kayıt kapsamının belirlenmesi ge-
rekir.(HD 01, E: 1994/005081, K: 1994/007552, Ta-
rih: 08.06.1994)

Dolayısıyla kesinleşmiş mülkiyetlerde ası) olan paf-
taya altlık teşkil eden kroki ve ölçülerdir. Tersimat
hatası mülkiyetin sınırlarında her hangi bir değişiklik
oluşturmamakta, sadece kadastro parselinin temsi-
li paftası üzerinde yapılan bir düzelme işlemi olarak
anlamak gerekmektedir. Bu nedenden dolayı yargının
çizim hatasının mülkiyet değişikliği olarak anlaması ta-
mamen teknik bilgi eksikliğidir. Bu konuda yargı ele-
manlarının gerek Tapu ve Kadastro Merkez ve Taşra
Teşkilatı, gerekse Harita-Kadastro Mühendisleri
Odası tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Yargı elemanları da bu bilgilendirmeyi Anayasanın 138
maddesi kapsamında değerlendirmeme!!, oiaytn anla-
şılması açısından ele almalıdır. Mahkemeler teknik ko-
nularda her zaman teknik bilirkişilere müracaat ettik-
leri gibi bu konuda da uzman bilirkişilerden bilgi alma-
yı meslek disiplini olarak değerlendirmelidir.

Diğer Hak Sahiplerine Tebligat İfadesine
Gelince; Her nedense bu konuda yapılan açıklama-
larda hak sahiplerinden, "kimlerin anlaşılması gerekti-
ği" tam olarak ifade edilmemektedir. Bunun net ola-
rak açıklanabilmesi için parsel Özelinde değerlendiril-
meli fikri tamamen doğrudur. Ancak, bu konuda ge-
neî çerçeve belirlenmelidir. Kadastrosu kesinleşmiş
bir parsel ile ilgili olarak;

- Tapu kaydının doğru uygulanması durumunda,
- Zilyet yoluyla elde edilmesinde,
- Vergi kaydına göre değerlendirilmesinde,

Parselin mülkiyet sınırları sabit mi? Genişletmeye
müsait mi?...

gibi durumlar İçin yapılması gerekenlerin ve bu
kapsamda hak sahiplerinin kimler olacağının net bir
şekilde açıklanması gerekmektedir.

Günümüzün teknoloji ve yöntem farklılığı ile koor-
dinat değerlerinden hesaplanan parselin yüzölçümü
değeri ile daha önce çizimden grafik olarak hesaplanan
yüzölçümü değeri arasındaki farkın, yukarıda belirtilen
Ölçme, çizim ve hesaplamadan kaynaklanan hatalar ol-
duğu tespit edilmesi durumunda, hata sınırını aşması
durumunda diğer hak sahipleri devreye girecektir. Ör-
neğin bir parselin fotogrametrik yöntemle kadastrosu
yapılmış ve paftasından grafik olarak elde edilen yüzöl-
çümü değeri ile, günümüzün gelişmiş teknolojisine gö-
re elde edilen koordinatlarla bulunan yüzölçümü de-
ğeri arasındaki farkın hata sınırını aşması durumunda,
maliyeye, parselin olası eski malikleri veya komşu par-
selin maliklerine tebligat yapılacak mıdır?

Burada izlenilmesi gereken, tapu kayıtlan tetkik
edildikten sonra tapu kaydı uygulanan parseller için
eğer parselin sınırları genişletmeye müsait değil ise ve
sınırlandırma da tapu kayıtlarına uygun ise, fark ne
olursa olsun maliye veya başkalarına tebligat yapmaya
gerek olmadığıdır. Ancak zilyet yoluyla veya parsel sı-
nırlan genişletmeye müsait olan durumlarda, zilyetlik
miktarını aynı bölgeden tescili tamamlamış parseller
ile vergi kaydı yada tapu kayıt sınırları yanlış uygulanan
parsellerde maliye ve komşu parsel malikleri ilgili ol-
maktadır. Ancak sınırlandırılması hatalı olan parseli bu
uygulamanın dışında değerlendirmek gerekmektedir.

Eğer hata sınırını aşan miktar ne olursa olsun ma-
liyeye tebligat yapılırsa, işler içinden çıkılmaz hal al-
maktadır. Çünkü, maliyenin taşra teşkilatlarında ko-
nuyu mevzuat bilgisi dahilinde irdeleyecek eleman az
olduğundan dolayı, "her ihtimafe karşı" düzeltme-
ye karşı dava yoluna gidilmektedir. Eğer mahkemeler-
de komşu parsel maliklerine tebligatı gerekli görürler-
se -ki görüyorlar- işler hem çok uzun zaman almakta,
hem de gereksiz zaman ve maliyet harcamalarına ne-
den olmaktadır. Söz konusu parsel büyük ve zamana
bağlı bir proje ile ilgili ise durum daha da karmaşık hal
almaktadır..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 1458 sa-
yılı genelgesine değinilecek olunursa; genelge kapsa-
mında düzeltme işleminin yapılabilmesi İçin genelgede
belirtilen;

I) Tashihe konu hatalar; tapulama ve kadastro
hizmetleri sonucunda doğmuş ve tespitler kesinleşe-




