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Toprak Reformu Kongeresi
TMMOB kapsam›nda kurulan bir çok çal›flma gru-

buna da odam›zca aktif destek verilmektedir. Yine 39
Ola¤an Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza ve-
rilen “Toprak Reformu Kongresi” düzenlenmesi gö-
revi konusunda odam›zca gerekli ad›mlar at›lm›fl olup,
konunun tüm meslek disiplinlerini ilgilendirmesi dik-
kate al›narak sekreteryas› odam›zca gerçeklefltirilmek
üzere TMMOB ad›na yap›lmas› konusunda
TMMOB’ye öneri götürülmüfltür. Ziraat Mühendisle-
ri Odas›n›n da sekreteryada yer almak istemesi oda-
m›zca olumlu karfl›lanm›flt›r.

Yap›lan ortak toplant›lar›n ard›ndan Düzenleme
Kurulu oluflturularak çal›flmalara bafllanm›flt›r. Toprak
Reformu Kongresi Ekim – Kas›m(2005) aylar›nda Ur-
fa’da yap›lmas› planlanmakta olup, özellikle ülkemizin
bir bölümünde halen devam etmekte olan yar› feodal
yap›, a¤a bask›s›na dayanamayarak topraklar›n› terk
eden köylüler, a¤a bask›s›na isyan bayra¤› açarak top-
raklar›m›z› istiyoruz diye hayk›ran köylüler gündem-
deyken, böylesine bir kongrenin yap›lmas›n›n ne ka-
dar do¤ru ve yerinde bir karar oldu¤unu tart›flmas›z
k›lmaktad›r.

Yeni fiube Hizmet Mekanlar›
Mülk al›mlar› konusunda da odam›z bu dönem bü-

yük bir ad›m atarak, 2004 Temmuz ay›nda Diyarba-
k›r fiubemize ve Ocak 2005 tarihinde ise ‹stanbul
flubemize mülk al›m› gerçeklefltirilmifltir. Diyarbak›r
fiube hizmet mekan› aç›l›fl› 26-27 Kas›m 2004 tarihin-
de Yönetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz, 3.
Nolu STBK baflkan›m›z ve üyelerimizin genifl kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilmifl olup, Yerel Yönetimlerde CBS
ve Kent Bilgi Sistemleri konusunda 3. Nolu Komisyo-
numuzca bir de seminer gerçeklefltirilmifltir. Bu kap-
samda ayr›ca Diyarbak›r fiube etkinlik alanlar›ndaki il
temsilcilerimiz ve üyelerimiz ile ortak bir toplant› ya-
p›larak çeflitli konularda görüfl al›flveriflinde bulunul-
mufltur. 

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›
Odam›zca 1987 y›l›ndan beri her iki y›lda bir ger-

çeklefltirilen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurul-
taylar›n›n onuncusu “Özgür Dünyaya...” slogan› ile
28 Mart – 1 Nisan 2005 tarihinde gerçeklefltirildi. Bu
güne kadar genellikle kamu kurum ve kurulufllar›n›n

konferans salonlar› ile çeflitli otel salonlar›nda gerçek-
lefltirilen kurultay›m›z›n bu y›l ODTÜ Kültür ve Kong-
re Merkezi’nde gerçeklefltirilmesi, Onuncu kurultay
havas›n›n yakalanmas›nda etkili olmufl, gerek 800 kay›t-
l› delege ve 200 konuk ile toplam 1.000 kiflinin kat›l›m›
ve gerekse 400 m2 satandlarda gerçeklefltirilen bilim
ve teknoloji sergisi ile yine bir ilk gerçeklefltirilmifltir.

Ayr›ca yine bu kurultay›m›zda ilk kez efl zamanl›
oturumlar yap›lm›fl toplam 102 sözlü sunu, 36 poster
bildiri ile de ilkler dizisine yenileri eklenmifltir. Kurul-
taya ait özel bir web sayfas›, caz dinletisi, tiyatro, ka-
t›l›mc›lar için ücretsiz internet kurultay›n di¤er ilkleri
olarak haf›zalarda yer etti. Böylesine coflkulu ve ilkler-
le dolu kurultay›n gerçeklefltirilmesinde kuflkusuz yü-
rütme kurulunun pay› çok büyüktür. Bu nedenle bafl-
ta yürütme kurulu olmak üzere kurultaya eme¤i ge-
çen herkese teflekkür ederiz.

Sempozyum/Çal›fltay/Panel/Forum/El Kitaplar›

Çal›flma program›m›z içerisinde yer alan di¤er ça-
l›flma konular› ise; ilki 2003 y›l›nda ‹stanbulda gerçek-
lefltirilen Mühendislik Ölçmeleri Sempozyu-

mu’nun ikincisi Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu-
muz yürütücülü¤ünde ‹stanbul Teknik Üniversitesiyle
birlikte 23-25 Kas›m 2005 tarihlerinde ‹stanbulda; 3
Nolu Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartlar› komis-
yonumuzca gerçeklefltirilecek Türkiye Ulusal Ko-

numsal Veri Altyap›s› Stratejileri Çal›fltay› Hazi-
ran 2005 tarihinde Ankara’da; Kadastro Komisyonu-
muz yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilecek olan Ka-

dastro Sempozyumu Ankara’da gerçeklefltirilecek
olup; Mesle¤in Tan›t›m› ve HKMO Belgeseli ko-
nusunda bafllat›lan çal›flmalar  Mart 2006 tarihinde;
Harita Mühendislik Öyküleri adl› yay›n derleme
aflamas›nda olup 2005 y›l› sonlar›nda; 50. Y›l Panel -

Forum bant çözümleri redakte aflamas›nda olup
2005 y›l› ilk yar›s›nda; Kamulaflt›rma El Kitab› ve
TUS El Kitab› haz›rl›klar› sürmekte olup 2005 y›l› içe-
risinde yay›nlanarak sonuçland›r›lacaklard›r. 

Böylesine yo¤un ve güç çal›flmalar›m›zda gerek ka-
rar süreçlerinde ve gerekse uygulama aflamalar›nda
bizimle birlikte hareket eden, katk› ve emek koyan
tüm meslektafllar›m›za teflekkür eder sayg›lar sunar›z. 



SAYI   : 3/B15-71             TAR‹H:  17/01/2005
KONU: ‹hale ilan›nda düzeltme istemi.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NE
ANKARA
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, Anayasan›n 135. Maddesinde; “Belli ber mesle¤e sahip olanlar›n
müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlerine uygun olarak
geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim
k›lmak, meslek disiplinini ve ahlak›n› korumak amac› ile yasayla kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan yasay-
la gösterilen usullere göre yarg› gözetimi alt›nda, gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir.” biçiminde tan›mlanan
ve 6235 say›l› yasa ile kurulmufl olan TMMOB’ye ba¤l› kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur.

Mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve
teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesi,
mesle¤imizin geliflmesi ve kamuya daha olumlu katk›lar sunulabilmesi ve bu anlamda mesleki e¤itim ve ö¤retim
çal›flmalar›n›n ve istihdam olanaklar›n›n sürekli k›l›nmas› da Odam›zca bir kamu görevi olarak görülmektedir.

03.01.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü (TKGM) taraf›ndan gerçek-
lefltirilecek olan MARMARA DEPREM‹ AC‹L YEN‹DEN YAPILANDIRMA (MEER) Projesinde; Marmara Deprem
Bölgesi Tapu Sicil ve Kadastro Bilgilerinin Say›sallaflt›r›lmas› ‹fli için gerçeklefltirilmesi düflünülen ihale ilan›nda;
saha yönetim ve teknik personeli ad› alt›nda, firmalar›n bünyesinde;

• Mühendis ve Tekniker / Teknisyen
• Proje Yöneticisi,
• GIS uzman›,
• Veri Taban› Yöneticisi,
• Tapu Uzman›,
• Veri Girifl Eleman›,
çal›flt›r›lmas› istenmektedir.

Ayr›ca bu elemanlar›n hangi s›n›ftan elemanlar olaca¤› da ihale ilan›nda tan›mlanm›flt›r. Örne¤in; Proje
Yöneticisinin ve Mühendisin Harita - Kadastro (Jeodezi - Fotogrametri) Mühedisi olmas›, ayr›ca “Co¤rafi Bilgi
Teknolojisi ve CBS, Arazi Bilgi Sistemleri (ABS) teknikleri hakk›nda bilgi sahibi olmas› istendi¤i halde, “GIS
Uzman›” ve “Veri Taban› Yöneticisi” gibi pozisyonlar için Üniversitelerin sadece 4 y›ll›k Bilgisayar, Elektrik -
Elektronik, Endüstri Mühendisli¤i bölümlerinden mezun olanlar say›larak Harita ve Kadastro Mühendisleri için k›s›t
getirilmektedir.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü (TKGM) taraf›ndan Marmara Depremi Acil Yeniden Yap›land›rma (MEER) Projesi kapsam›nda ihale edilen
ve 03.01.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan Marmara Deprem Bölgesi Tapu Sicil ve Kadastro Bilgilerinin Say›sallaflt›r›lmas› ‹fli ihale
ilan›nda; saha yönetim ve teknik personeli bölümünde, “GIS uzman›” ve “Veri Taban› Yöneticisi” bafll›klar› alt›ndaki elemanlar için Üniver-
sitelerin sadece 4 y›ll›k Bilgisayar, Elektrik - Elektronik, Endüstri Mühendisli¤i bölümlerinden mezun olmak flart› aranm›flt›r.

17.01.2005 tarih ve 3/B15-71 say›l› yaz›m›z ile TKGM’ye baflvuruda bulunmufltur. Ayr›ca 18.01.2005 tarihinde TKGM yöneticileriyle yap›lan
toplant›da, sözkonusu ihale ilan›nda belirtilen tan›mlamalar›n baflta Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisleri olmak üzere
ilgili disiplinleri de kapsayacak biçimde geniflletilmesinin zorunlulu¤u, gerekçeleriyle ortaya koyulmufltur.

TKGM taraf›ndan, ‹hale ilan› ve flartnamesinde bu yönde düzeltme için gerekli zeyilname 31.01.2005 tarihinde yay›mlanm›flt›r.



Oysa Co¤rafi Bilgi Sistemleri konusunda bütün Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede e¤itim veren birimler,
Üniversitelerin, Ülkemizde “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i” ve di¤er ülkelerde eflde¤er kapsamda e¤itim
veren, “Surveying Engineering, Geomatics and Geodesy, GeoInformatics, Geography” gibi bölümleridir. ‹hale
ilan›nda belirtilen “GIS uzman›” ve “Veri Taban› Yöneticisi” için ihale ilan›nda an›lan; Bilgisayar, Elektrik -
Elektronik, Endüstri Mühendisli¤i lisans bölümlerinde, bütün Dünya’da ve Türkiye’de CBS konusunda uzmanl›¤a
esas olan herhangi bir ders okutulmamaktad›r.
Türkiye’mizde Üniversitelerin lisans ders programlar› incelendi¤inde genel olarak, CBS konusunda en yo¤un
e¤itim, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümlerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yeterli nitelikte ver-
ilmekte olup, ülkemizin önde gelen üniversitelerinin resmi ders programlar› üzerinden bir karfl›laflt›rma ekte sunul-
maktad›r. Bilgisayar Mühendisli¤i, Elektrik - Elektronik Mühendisli¤i bölümlerinde bilgi sistemleri konular›nda
k›s›tl› dersler bulunmakta, Endüstri Mühendisli¤i bölümlerinde bu konularda hemen hemen hiç e¤itim ver-
ilmemekte iken, bu bölümleri bitiren Mühendisleri GIS UZMANI olarak tan›mlamak yan›lt›c›d›r. “Veri Taban›
Yöneticili¤i” ise birinci derecede Bilgisayar Mühendisli¤i disiplinleri ile ilgilidir.
Bilimsel olarak da incelenecek olursa, ülkemizdeki üniversitelerde lisans düzeyinde verilecek ö¤retime ait bilim
alanlar›n›n, hangi akademik ana bilim ve bilim dallar›ndan oluflaca¤› “Üniversiteleraras› Kurul” taraf›ndan belir-
lenmektedir. Bu kurulca belirlenen mühendislik bilim alanlar› içinde Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri)
Mühendisli¤i Temel Alan›; Jeodezi ve Ölçme Teknikleri, Fotogrametri, Karto¤rafya, Uzaktan Alg›lama ve Co¤rafi
Bilgi Sistemleri olarak belirlenmifltir. Yüksek Ö¤retim Kurulu web sitesinden bu s›n›fland›rma incelenibilir. Hem
üniversitelerdeki akademik yükselmelerin hem de üniversitelerde oluflturulacak temel bilim alanlar›n›n s›n›flandr-
ma yetkisine sahipo lan bu kurul de¤erlendirmeleri evrensel bilimin gerektirdi¤i temel bilgiler ve yap›lanmalara
göre yapmaktad›r. Co¤rafi Bilgi Sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerindeki temel yap›lanma içinde Harita
ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisli¤i Temel Alan› içinde yer almaktad›r. Dünya’daki yap›lanma
da bundan farkl› de¤ildir.
Tüm bu bilimsel ve teknik gerçekler ortada iken; ‹lan metninde GIS UZMANI’› s›fat›n›n, GIS e¤itimini ve uygula-
mas›n› lisans seviyesinde almadan, do¤rudan sistemden yararlanacak olan mühendislik disiplinleri ile
iliflkilendirilmesi, öte yandan GIS e¤itimini ve uygulamalar›n› daha lisans seviyesinde alan “Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisleri” ile iliflkilendirilmemesi bilime, tekni¤e ve lisans e¤itimi ders içeriklerine ayk›r› olmas› yan›nda bu
alanda mesle¤imiin ve meslektafllar›m›z›n hak ve yetkilerinin de yok edilmesi anlam›na gelmektedir.
‹hale kapsam›ndaki iflin Proje Yöneticisi ve Mühendisinin Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi
olmas›, ayr›ca bu kiflilerin co¤rafi bilgi teknolojisi ve dilimizdeki karfl›l›¤› Co¤rafi Bilgi Sistemleri /Arazi Bilgi
Sistemleri olan GIS / LIS teknikleri hakk›nda bilgi sahibi olmas› koflulu yan›nda söz konusu iflin yap›m ve kabul
aflamas›ndaki her türlü teknik kontrol ile ara ve kesin hakedifl ifllemlerinin de idaredeki Harita ve Kadastro
Mühendisleri sorumlulu¤unda yürütelcek olmas›na ra¤men, GIS uzman› ve Veri Taban› yöneticisi kapsam›nda
Harita ve Kadastro Mühendislerine yer verilmemesi iflin özü ile tam bir çeliflki ve hukuksuzluk yaratmaktad›r.
Bünyesinde yüzlerce Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi çal›flt›ran TKGM taraf›ndan gerçek-
lefltirilen böylesine hatal› ve hukuksuz ifllemin Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendislik disiplin-
inin kapsam›nda bulunan Co¤rafi Bilgi Sistemleri /Arazi Bilgi Sistemleri alan›nda olumsuz örnek oluflturabilece¤i
de gözönüne al›narak an›lan hatan›n ivedilikle giderilmesi için ihale ilan›nda düzeltme yap›laca¤›na inanmaktay›z.
Yukar›da belirtilen aç›klamalar göz önüne al›narak, ‹hale ilan›nda GIS Uzman› ve Veri Taban› Yöneticisi
nitelemelerinde Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendislerinin de belirtilerek düzeltme yap›lmas›
gerekmektedir. Aksi halde hem mesle¤imizin ve üyelerimizin haklar›n›n korunmas› hem de kamu kaynaklar›n›n ver-
imli ve adaletli biçimde kullan›lmas›, ayr›ca bilimsel ve teknik aç›dan nitelikli bir proje uygulamas›n›n gerçeklefltir-
ilmesi dolay›s›yla da kamu ve kurum ç›karlar›n›n da korunmas› aç›s›ndan her türlü idari ve yasal baflvuru hakk›m›z›
kullanmak durumunda olaca¤›m›z› belirtir,
Bilgi ve gere¤ini dileriz.
Sayg›lar›m›zla

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan›

EKLER: Üniversitelerimizin ders programlar›ndan örnekler.
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BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar›
- Veritaban› sistemleri dersleri bulunmakta-
d›r.

Elektronik Müh. bölümü:
Çok genel bilgisayar dersleri d›fl›nda verita-
ban› ve CBS konular›nda ders bulunma-
maktad›r.
Endüstri Müh. Bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bu ünivesitede “Jeodezi” e¤itimi, yüksek li-
sans düzeyinde verilmekte ve
Bilgi teknolojisi ve CBS,
Jeodezide Görsellefltirme
CBS Projelerinin Yönetimi
CBS için Jeodezik Altyap›
dersleri bulunmaktad›r.

ORTADO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar›
- Veritaban› Sistemleri
- Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasar›m› (Se-
çimlik Ders)
- Co¤rfi Bilgi Sistemlerine Girifl (Seçimlik
Ders) dersleri bulunmaktad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Çok genel bilgisayar dersleri d›fl›nda verita-
ban› ve CBS konular›nda bulunmamaktad›r.
Endüstri Müh. Bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
Bu üniversitede “Jeodezi ve Co¤rafik Bilgi
Teknolojileri” e¤itimi, yüksek lisans düze-
yinde verilmekte ve CBS ve veritabanlar›
konusunda pek çok ders bulunmaktad›r.

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar›
- Dosya Organizasyonu
- Veri Taban› Yönetim sistemleri dersleri
bulunmaktad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Bilgi Sistemlerine Girifl dersleri bulun-
maktad›r.

Endüstri Müh. Bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Bilgi Sistemlerine Girifl
- Co¤rafi Bilgi Sistemleri
- Bilgi Teknolojileri ve GBS
- CBS için Jeodezik Altyap›
- fiehir Bölge Planlamada CBS

- Mekansal Veri Tabanlar›
- CBS de analiz Algoritmalar›
- CBS Projelerinin Yönetimi
- CBS ve Uzaktan Alg›lama ‹le Afet yönetimi
- CBS Teknolojisinde Güncel Konular ders-
leri bulunmaktad›r.

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar› dersleri bulunmaktad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Çok genel bilgisayar dersleri d›fl›nda verita-
ban› ve CBS konular›nda ders bulunma-
maktad›r.

Endüstri Müh. Bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
Lisans ve Yüksek Lisans Prgramlar›nda
- Veri Taban› Yönetimi
- Kartografik Bilgi Sistemleri
- Fotogrametrik Bilgi Sistemleri
- Kartografik Veri Taban›
- K›rsal Toprak Düzenlemesinde CBS
- Topografik Bilgi Sistemi
- Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin
yönetimi
- CBS’nin Geometrik Temelleri
- Co¤rafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi
ve Güvenirli¤i
- Internet Tabanl› Katografya ve Co¤rafi Bil-
gi Sistemleri
- Mekansal Veri Tabanlar›
- Co¤rafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular
dersleri bulunmaktad›r.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar› vb. dersleri bulunmaktad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Çok genel bilgisayar dersleri d›fl›nda verita-
ban› ve CBS konular›nda ders bulunmakta-
d›r.

Endüstri Müh. bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
-Donan›m Bilgisi
- Temel Bilgisayar Teknikleri Kullan›m›
- Temel Bilgisayar Bilimleri
- Programlama
- Bilgisayar Destekli Çizim
- Veri Taban› Yönetim sistemi
- Co¤rafi Bilgi Sistemleri
- Kent Bilgi Sistemi
- Uzaktan Alg›lama
- Küresel Konumlama Tekni¤i
- Say›sal Görüntü ‹flleme Teknikleri
- Zamansal Co¤rafi Bilgi Sistemi
- Bilgisayar Destekli Harita Yap›m›
- Tematik Kartografya

- Say›sal Yükseklik Modelleri
- Uzaktan Alg›lamada Kantitatif Yaklafl›m
- Dijital Görüntü ‹flleme
- Bilgisayar Programlama dersleri bulun-
maktad›r.

KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
- Veri Yap›lar› vb. dersleri bulunmaktad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Veri yap›lar›, veritabanlar›, bilgisayar yaz›-
l›m bilgisi vb. konularda dersler bulunmak-
ta ancak CBS konusunda ders bulunma-
maktad›r.

Endüstri Müh. bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü:
Lisans ve Yüksek lisans Programlar›nda
- Temel Bilgisayar
- Bilgisayar Programlama
- Kartografya
- Bil. Des. Harita Tasar›m›
- Sayisal Çözümleme
- Veri Taban› Yön. Sis.
- Co¤. Bil. Sistemleri
- Kent Bilgi Sistemleri dersleri bulunmak-
tad›r.

SELÇUK ÜN‹VERS‹TES‹
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Lisans Programlar›nda
Veri Yap›lar›
Dosya Organizasyonu
Veri Taban› Yönetim Sistemleri dersleri
bulunmakad›r.

Elektronik Müh. Bölümü:
Çok genel bilgisayar dersleri d›fl›nda verita-
ban› ve CBS konular›nda ders bulun-
mamaktad›r.

Endostri Müh. bölümü:
Konu ile ilgili ders bulunmamaktad›r.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü
Lisans ve Yüksek Lisans Programlar›nda
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgisayar Bilimleri
Karto¤rafya
Bilgisayar Programlama
Bilgisayar Destekli Harita Yap›m›
Fotogrametri
Proje Planlamas›
Karto¤rafik Görselleme Teknikleri
Konum Belirleme Teknikleri (GPS)
Uzaktan Alg›lama
Co¤rafi Bilgi Sistemi
Kent Bilgi Sistemi,
Co¤rafi Bilgi Sistemleri Uygulamalar› ders-
leri bulunmaktad›r.
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Türkiye’deki baz› üniversetilerin e¤itim programlar›n›n Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve
Veritaban› Yönetimi kavramlar›nda incelenmesi sonucu, afla¤›daki bilgilere ulafl›lm›flt›r.
(10 Ocak 2005, derleme)



SAYI   : 3/B15-2970                                                                               TAR‹H : 20/12/2004
KONU : Orman Kadastrosunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI⁄INA 
ANKARA 

Kamu kurumu niteli¤indeki bir meslek kuruluflu olan ve 6235 say›l› yasa ile kurulan TMMOB’ye ba¤l› Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odam›z; mesle¤imizle ilgili mühendislik hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler
çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim
sürecinin her aflamas›nda izlenmesini, Anayasa’n›n ve yasalar›n kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak
görmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisli¤i di¤er bir ad›yla 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, kamu-
laflt›rma projeleri, etüt ve iflletme haritalar›, içmesuyu 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› sis-
temlerle konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yer alt› ölçmeleri, her türlü projelerin araziye uygulama iflleri
(aplikosyon), röleve ölçmeleri, tafl›nmaz de¤erlemesi, ifraz, tevhid, plankoteler vb.... konularda hizmet üreten temel
mühendislik disiplinidir.

Odam›z, kurulufl yasas›n›n ve ana yönetmeli¤inin tan›mlad›¤› sorumluluklar ve demokratik mesleki kitle örgütü
olman›n getirdi¤i bilinç ile, kuruldu¤u 1954 y›l›ndan bugüne kadar ülkemizin Orman varl›¤›n›n kamu yarar›
çerçevesinde korunmas› ve artt›r›lmas› yönünde bilimsel ve mesleki öngörülerini de¤iflik etkinliklerle baflta ilgili
kamu kurumlar›m›z olmak üzere topluma sunmay› bir görev bilmifltir. Son olarak 17-18 Eylül 2004 tarihlerinde
genifl kat›l›mla “Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu” düzenlenmifl ve Orman Bakanl›¤›, Orman Genel
Müdürlü¤ü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü, Orman Mühendisleri Odas›  baflta olmak üzere ilgili tüm kurum
ve kurulufllar için bir bilgi paylafl›m platformu yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Mesle¤imiz gere¤i, orman varl›¤›m›z›n bilimsel ve hukuki yöntemlerle  kadastral tespit ve tescili, do¤rudan katk› ve
kat›l›m sa¤lamak durumunda bulundu¤umuz çal›flma konular›ndand›r. Bu kapsamda 15.07.2004 tarih ve 25523
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “6831 Say›l› Orman Yasas›na Göre Orman Kadastrosunun Uygulanmas›
Hakk›nda Yönetmelik”in Harita ve Kadastro Mühendisli¤ini ilgilendiren maddeleri, 6831 Say›l› Orman Yasas›na
uyarl›¤› yönünden Odam›zca incelenmifltir. 

Sözkonusu inceleme sonucunda, an›lan yönetmeli¤in 6831 Say›l› Orman Yasas›n›n baz› hükümlerine ayk›r›l›k içer-
di¤i görülmektedir.     

Daha önce 6831 Say›l› Orman Yasas›n›n 7 inci maddesi gere¤ince içinde Harita ve Kadastro Mühendisi bulun-
mayan 5 kiflilik Orman Kadastro Komisyonlar› taraf›ndan yap›lan Orman Kadastrosu, hem Tescile Konu Olan Harita
ve Planlar Yönetmeli¤i’nin 2 inci maddesine ayk›r› bir flekilde yap›lmakta hem de, teknik yönden yeterli hassasiyette
olmad›¤› için uygulamada aksamalara neden olmakta idi. 

6831 Say›l› Orman Yasas›’n›n 10.Maddesinin (De¤iflik 05.11.2003 – 4999/5.madde) son f›kras› “Kadastrosu
tamamlanan ormanlara ait haritalar›n yap›lmas›nda ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon ifllerinde sorumlu-
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luk Harita ve Kadastro Mühendisine aittir. Kadastro teknik standartlar›na uygun olarak üretilen bu haritalar,
Harita ve Kadastro Mühendisinin kontrolünden sonra komisyon baflkan›nca tasdik olunur.” fleklinde de¤ifltiril-
erek, Orman Kadastrosuna iliflkin haritalar›n ve aplikasyon ifllemlerinin hem mevzuat›n öngördü¤ü meslek sorum-
lulu¤unda, hem de bilim ve tekni¤e uygun üretilmesi hedeflenmifltir. 

Oysa, 15.07.2004 tarih ve 25523 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “6831 Say›l› Orman
Yasas›na Göre Orman Kadastrosunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik” in Orman Kadastro Komisyonunun
Görevlerinin yer ald›¤› 10.maddesinin “d” bendinde, “Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yap›lan belde ve
köylerdeki ölçüm ve haritalama bak›m›ndan günün tekni¤ine uymayan, uygulamada güçlük çekilen orman kadas-
tro haritalar›ndaki orman s›n›r hatlar›n›n tamam›n›n, .... aplikesini yapmak” da yer alm›flt›r. 

Teknik anlamda ele al›nd›¤›nda Aplikasyon ifllemi; eldeki ölçü de¤erlerinin, teknik mevzuat›n öngördü¤ü has-
sasiyette zeminde belirlenmesi ifllemidir ve bu ifllem tamamen Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin ihtisas alan›na
giren bir konudur. Bu nedenle Yönetmelikteki düzenleme Yasaya ayk›r› anlam içermektedir. 

Orman haritalar› ve orman kadastro çal›flmalar› iki özellik arz etmektedir. 

Bir; Kadastro öncesine ait küçük ölçekli tahdit haritalar› ve s›n›r tutanaklar›n›n zemine uygulanmas› ifllemi. Bu
uygulama ile zeminde belirlenen s›n›rlar yeni orman kadastro çal›flmalar›nda hassas bir flekilde ölçüldükten sonra
tescile konu orman haritalar› üretilecektir. Bu aplikasyon s›ras›nda eski tarihli (örne¤in 1945 tarihli) tahdit harita-
lar›n›n s›n›r tutanaklar›yla (yani henüz teknik anlamda hassas bir harita olmaks›z›n) zemine aplikasyonu söz
konusudur. 

‹ki; Orman kadastro çal›flmalar›nda harita yap›m tekniklerine uygun ölçü ve çizimlerle üretilmifl haritalar›n zemine
aplikasyonu söz konusudur. 

Bu aplikasyolardan “bir” nolu aplikasyon, yönetmeli¤in 10/d maddesinde belirtilen aplikasyondur. Bu aplikasyon
s›ras›nda, eski tarihli -1945 tarihli- tahdit haritalar›n›n, s›n›r tutanaklar› yard›m›yla zeminde belirlenmesi söz
konusudur ve zeminde belirlenen noktalar›n s›n›r tutanaklar›yla tam uyumunu sa¤lamak için fazlas›yla aplikasyon
kusuru giderme olana¤›  bulunmaktad›r. Bu tür belirlemelerin orman kadastro komisyonu taraf›ndan yap›lmas›
daha uygun olacakt›r. 

Ancak “‹ki” nolu aplikasyon flekli, art›k kesinleflmifl orman haritalar›n›n zemine aplikasyonudur. Bu tür aplikasyon-
lar ise Harita ve Kadastro Mühendisinin ihtisas alan›na girmektedir. Bu nedenle bu tür aplikasyonlar Harita ve
Kadastro Mühendisi taraf›ndan yap›lmal›d›r. 

Aksi halde; hem teknik olarak eksik bir çal›flma yap›lm›fl ve hem de yasan›n öngörüsüne ayk›r› davran›lm›fl olur.
Çünkü, Ormanlara ait haritalar›n aplikasyon ifllemlerinde yetki ve sorumlulu¤un Harita ve Kadastro Mühendislerine
ait oldu¤u yasada aç›kça belirtilmifltir. 

Yasa taraf›ndan Harita ve Kadastro Mühendisine verilen yetkinin yönetmelik maddesi ile komisyona verilmifl
biçimde yap›lan düzenlemenin, uygulamada yanl›fl anlamalara neden olaca¤› da muhakkakt›r. 

O nedenle de yönetmeli¤in yeni bir düzenleme ile netlefltirilmesine ihtiyaç vard›r. Bu yap›l›ncaya kadar ise Orman
Genel Müdürlü¤ü’nce yay›nlanacak iç genelge ile; yönetmelikte bahsedilen apliklasyonun yukar›da bir nolu bafll›kta
bahsedilen husus oldu¤u, kadastrosu kesinleflmifl ormanlar için teknik anlamdaki aplikasyon iflleminde ise
yetkinin, yasan›n öngördü¤ü flekilde Harita ve Kadastro Mühendisinde oldu¤u ayr›nt›l› bir flekilde düzenlenip,Genel
Müdürlü¤e ba¤l› ilgili birimlere bildirilmelidir.       

Odam›z›n Orman Kadastrosu konusundaki çal›flmalarda, mesleki sorumlulu¤u ile ilgili, her türlü bilgi paylafl›m›na,
katk› ve kat›l›ma haz›r oldu¤unu özellikle belirtmek ister,

Gere¤ini dileriz.

Sayg›lar›m›zla. 

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.

Genel Baflkan
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Kanun No. : 5304
Kabul Tarihi : 22.2.2005
Resmi Gazete No : 25744
Resmi Gazete Tarihi : 03/03/2005
Konu : Kadastro Kanununda 

De¤ifliklik Yap›lmas› 
Hakk›nda Kanun

MADDE 1. — 21.6.1987 tarihli ve 3402 say›l›
Kadastro Kanununun 1 inci maddesi afla¤›daki fle-
kilde de¤ifltirilmifltir.

Madde 1. - Bu Kanunun amac›, ülke koordinat
sistemine göre memleketin kadastral veya topo¤-
rafik kadastral haritas›na dayal› olarak tafl›nmaz
mallar›n s›n›rlar›n› arazi ve harita üzerinde belirte-
rek hukukî durumlar›n› tespit etmek suretiyle 4721
say›l› Türk Medeni Kanununun öngördü¤ü tapu si-
cilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yap›s›n›
oluflturmakt›r. 

MADDE 2. — 3402 say›l› Kanunun 3 üncü mad-
desinin birinci f›kras›ndan sonra gelmek üzere afla-
¤›daki f›kra eklenmifl ve maddenin son f›kras› afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Kadastronun fennî ifllerinin ihale yoluyla yapt›-
r›lmas› halinde, kadastro ekibinde iki kadastro tek-
nisyeni, iki teknisyenin temin edilememesi duru-
munda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendiri-
lebilir. Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol
memuru da görevlendirilebilir.

Kadastro komisyonlar›nda veya kadastro hiz-

metlerinde görevli personele, arazide fiilen çal›flt›k-
lar› sürelere münhas›r olmak üzere, 657 say›l› Dev-
let Memurlar› Kanununda yer alan en yüksek dev-
let memurunun gösterge rakam›n›n (Ek gösterge
dahil), bütçe kanunlar›nda Devlet memurlar› maafl›
için belirlenen katsay› ile çarp›m› sonucu bulunacak
miktar›n yar›s›n› aflmamak üzere, her y›l Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ünün teklifi ve ba¤l› ol-
du¤u bakanl›¤›n onay› ile hizmetin a¤›rl›¤› ve sorum-
lulu¤una göre tespit edilecek miktarda ayl›k öde-
nek ayr›ca ödenir.

MADDE 3. — 3402 say›l› Kanunun 4 üncü mad-
desinin üçüncü f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltiril-
mifltir. 

Çal›flma alan›nda orman bulunmas› ve 6831 sa-
y›l› Orman Kanununa göre orman kadastrosuna
bafllan›lmam›fl olmas› halinde, orman kadastrosu ve
bu ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde her çeflit tafl›n-
maz mallar›n ormanlarla müflterek s›n›rlar›n›n tayi-
ni ve tespiti kadastro ekibi taraf›ndan yap›l›r. An-
cak, bu çal›flmalarda kadastro ekibine, Orman Ge-
nel Müdürlü¤ü taflra teflkilât›nca görevlendirilecek
en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mü-
hendisi ile tar›m müdürlüklerince görevlendirilecek
bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi-
nin bildirimden itibaren yedi gün içerisinde ifltirak
ettirilmesi zorunludur. Bu çal›flmalara muhtar ve
bilirkiflilerin kat›lmamas› halinde çal›flmalar re’sen
devam ettirilir. 
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KADASTRO KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

21 Haziran 1987 tarihinde yürürlü¤e giren 3402 say›l› Kadastro Kanunu’nun baz› maddeleri de¤ifltirilerek 3 Mart 2005
tarih ve 25744 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

Günümüzde Kadastro üyelik de¤erleme ve kullan›ma iliflkin bilgilere ulafl›m› kolaylaflt›rmakla birlikte sosyal, kültürel ve
ekonomik politikalar oluflturulmas›na, planlama ve uygulanmas›na altyap› hizmetlerinin gelifltirilmesine, do¤al kaynaklar›n
korunmas›, çevresel denetim, topra¤›n yönetimi vb. gibi çok amaçl› ça¤dafl kadastro tan›mlamas› olarak kabul görmektedir.
Bu çerçevede ülkemizde de Kadastro Kanununda de¤ifliklik yap›lmas› yönünde Odam›z ilgili kamu kurum ve kurulufllar› ile
iletiflim içerisinde olup, çal›flmalar›n› sürdümektedir. Odam›zca Aral›k 2003’te haz›rlanan “Türkiye Kadastrosuna ‹liflkin
Çerçeve Rapor”da konu ayr›nt›l› bir flekilde ele al›nm›fl ve önermelerde bulunulmufltur.

Odam›z; Kadastro Kanunu’nun baz› maddelerinin de¤ifltirilerek yürürlü¤e konulmas› çal›flmalar›na etkin bir flekilde katk›
sa¤lam›fl, Odam›z Kadastro Komisyonunca TMMOB Bay›nd›rl›k, ‹mar, Ulaflt›rma ve Turizm Komisyonu’nun alt komisyonun-
da konuya iliflkin bir sunum gerçeklefltirilmifltir. Haz›rlanacak yönetmeliklerde mesleki disiplinimiz, kamu yarar› ve ülke ç›kar-
lar› yönünde Odam›zca gerekli katk› ve destek verilecektir.



Ormanla ilgili yap›lan itirazlar›n incelenmesinde
kadastro komisyonuna da itiraza konu tespitlerde
görev almayan Orman Genel Müdürlü¤ü taflra tefl-
kilât›nca görevlendirilecek bir orman yüksek mü-
hendisi veya orman mühendisi ile tar›m müdürlükle-
rince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi
veya ziraat mühendisi ifltirak ettirilmesi zorunludur.

Çal›flma alan›ndaki ormanlar›n bu ekipçe s›n›r-
land›rma ve tespitleri yap›larak otuz günlük k›smî
ilâna al›n›r. Bu alanlarda orman kadastrosu yap›lm›fl
say›l›r. 

Orman kadastrosu kesinleflmifl yerlerde bu s›-
n›rlara aynen uyulur.

MADDE 4. — 3402 say›l› Kanunun 8 inci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 8. - Kadastro çal›flmalar› esnas›nda, ka-
dastro müdürü veya görevlendirece¤i kontrol ele-
manlar› taraf›ndan kadastro tutana¤› ve bunlar› ta-
mamlayan belgeler üzerinde ve gerekti¤inde arazi-
de inceleme yap›l›r. ‹nceleme sonucu tespit edile-
cek teknik, idarî ve hukukî noksan ve yanl›fll›klar,
kadastro ekibine tamamlatt›r›l›r veya düzelttirilir.
Yap›lan ifllem ilgililerin haklar›n› etkilemekte veya
kontrol elemanlar› ile kadastro teknisyenleri ara-
s›nda görüfl ayr›l›¤› bulunmakta ise, kadastro tuta-
na¤› ekleriyle birlikte kadastro komisyonuna gön-
derilir.

Kadastro müdürlü¤ünce, kadastro ekibinin ça-
l›flma alan›ndaki iflinin bitti¤i tarihe kadar yapt›r›la-
cak inceleme ve denetimler sonucunda tespit edi-
lecek noksan ve yanl›fll›klar hakk›nda da birinci f›k-
raya göre ifllem yap›l›r.

MADDE 5 — 3402 say›l› Kanunun 15 inci mad-
desinin son f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Kadastrodan önce hissedarlar veya mirasç›lar
aras›nda ay›rma veya birlefltirme suretiyle taksime
konu edilmifl ve s›n›rlar› do¤al veya yapay iflaret ya
da tesislerle belirlenmifl tafl›nmaz mallar›n, imar
plân› bulunmayan yerlerde zeminde fiilen oluflmufl
s›n›rlar›na göre tespiti yap›l›r. 

MADDE 6 — 3402 say›l› Kanunun 22 nci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 22. - Evvelce tespit, tescil veya s›n›rlan-
d›rma suretiyle kadastro veya tapulamas› yap›lm›fl
olan yerlerin yeniden kadastrosu yap›lamaz. Bu gi-
bi yerler ikinci defa kadastroya tâbi tutulmuflsa,
ikinci kadastro bütün sonuçlar›yla hükümsüz say›l›r
ve Türk Medenî Kanununun 1026 nc› maddesine
göre ifllem yap›l›r. Süresinde dava aç›lmad›¤› takdir-
de, ikinci defa yap›lan kadastro, tapu sicil müdürlü-
¤ünce re’sen iptal edilir. 

Ancak; 
a) Tapulama, kadastro veya de¤ifliklik ifllemle-

rine iliflkin; s›n›rland›rma, ölçü, çizim ve he-
saplamalardan kaynaklanan hatalar› gider-
mek üzere uygulama niteli¤ini kaybeden,
teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikli¤i
görülen veya zemindeki s›n›rlar› gerçe¤e uy-
gun göstermedi¤i tespit edilen kadastro ha-
ritalar›n›n tekrar düzenlenmesi ve tapu sici-
linde gerekli düzeltmelerin sa¤lanmas› ama-
c›yla tapulama ve kadastro görmüfl yerlerde, 

b) Daha önce sadece tapu tahriri yap›lan veya
2859 say›l› Tapulama ve Kadastro Paftalar›-
n›n Yenilenmesi Hakk›nda Kanuna göre yeni-
leme yap›lacak yerler ile 2981 say›l› ‹mar ve
Gecekondu Mevzuat›na Ayk›r› Yap›lara Uy-
gulanacak Baz› ‹fllemler ve 6785 Say›l› ‹mar
Kanununun Bir Maddesinin De¤ifltirilmesi
Hakk›nda Kanun hükümlerine tâbi yerlerde, 

Birinci f›kra hükmü uygulanmaz. 
‹kinci f›kran›n (a) bendinin uygulanaca¤› alanlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onay› ile belir-
lenir ve çal›flmalara bafllanmadan en az onbefl gün
önce çal›flma alan›nda, bölge merkezinde ve bölge-
nin ba¤l› oldu¤u il merkezinde al›fl›lm›fl vas›talarla du-
yurulur, ayr›ca varsa yerel gazete ile ilân edilir. Yap›-
lacak çal›flmalarda 2, 4, 14, 17, 19 ve 21 inci madde-
ler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20 nci maddenin (B),
(C) ve (D) bentleri hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama ve kadastro çal›flmalar›nda tespit d›fl›
b›rak›lan kamu kurum ve kurulufllar›na ait yerlerin
tescili yap›l›r.

Tapuya tescil edilmifl ormanlardan, haritalar›
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teknik mevzuata uygun olanlar aynen, di¤erleri ise
teknik mevzuata uygun hale getirildikten sonra ta-
pu kütü¤üne aktar›l›r.

MADDE 7. — 3402 say›l› Kanunun 26 nc› mad-
desinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl-
tir.

Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda,
3533 say›l› Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle
‹dare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin
Tamam› Devlete veya Belediye veya Hususi ‹dare-
lere Aid Daire ve Müesseseler Aras›ndaki ‹htilafla-
r›n Tahkim Yolile Halli Hakk›nda Kanun hükümleri
uygulanmaz.

MADDE 8. — 3402 say›l› Kanunun 37 nci mad-
desinin dördüncü f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltiril-
mifltir.

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdi¤i her
türlü gider ve harcamalar, araç, gereç, sat›n alma,
bak›m, onar›m, sigorta ve kiralama, araflt›rma, tan›-
t›m ve e¤itim giderleri ve di¤er ihtiyaçlar› ile gerek-
ti¤inde her türlü tapu ve kadastro faaliyet giderleri
döner sermaye gelirlerinden karfl›lan›r.

MADDE 9. — 3402 say›l› Kanunun 41 inci mad-
desinin madde bafll›¤› “Hatalar›n düzeltilmesi:” ola-
rak ve birinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl-
tir. 

Kadastro s›ras›nda veya sonras›nda yap›lan ifl-
lemlerle geometrik durumlar› kesinleflmifl olan ta-
fl›nmazlarda ölçü, s›n›rland›rma, tersimat ve hesap-
lamalardan do¤an hatalar, ilgilinin müracaat› veya
kadastro müdürlü¤ünce re’sen düzeltilir. Düzelt-
me, tafl›nmaz malikleri ile di¤er hak sahiplerine teb-
li¤ olunur. Tebli¤ tarihinden bafllayan otuz gün için-
de düzeltmenin kald›r›lmas› yolunda sulh hukuk
mahkemesinde dava aç›lmad›¤› takdirde, yap›lan
düzeltme kesinleflir.

Kadastro s›ras›nda veya sonras›nda yap›lan ifl-
lemlerle kesinleflmifl olan tafl›nmazlarda, de¤ifliklik
ifllemleri s›ras›nda ortaya ç›kan yüzölçümü farkl›l›k-
lar›ndan, kadastronun dayand›¤› teknik kurallarda
belirtilen hata s›n›rlar› içinde kalanlar›n re’sen dü-
zeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 10. — 3402 say›l› Kanunun 47 nci mad-
desine afla¤›daki bentler eklenmifltir.

M) 22 nci maddenin ikinci f›kras›n›n (a) bendinin
uygulanmas›na iliflkin usûl ve esaslar;

N) 41 inci maddenin uygulanmas›na iliflkin usûl
ve esaslar; 

O) Say›sallaflt›rma ifllemine iliflkin usûl ve esas-
lar;

MADDE 11. — 3402 say›l› Kanuna afla¤›daki ek
madde eklenmifltir.

Say›sallaflt›rma:
EK MADDE 1. - Kadastro veya tapulama hari-

talar›, arazi kontrolü yap›lmak suretiyle say›sal hale
getirilir. Yap›lan çal›flmalar›n sonucu, 11 inci mad-
deye göre ilân edilir ve ilân süresi içerisinde dava
aç›lmayan tafl›nmaz mallar›n kay›tlar›nda gerekli dü-
zeltme yap›l›r.

Tapu kay›tlar›nda icareteyn veya mukataal› ol-
du¤una dair vak›f flerhi bulunan tafl›nmazlarda 12
nci maddenin 3 üncü f›kra hükümleri uygulanmaz.

MADDE 12. — 3402 say›l› Kanunun geçici 5 in-
ci maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Geçici Madde 5. - Bu Kanunun yürürlü¤e girme-
sinden önce 766 ve 2613 say›l› Kanun hükümlerine
göre kurulmufl komisyonlara intikal etmifl veya
edecek itirazlar, bu komisyonlarda bu Kanun hü-
kümlerine göre incelenip, ask› ilân›na al›narak so-
nuçland›r›l›r.

MADDE 13. — 3402 say›l› Kanuna afla¤›daki ge-
çici maddeler eklenmifltir.

GEÇ‹C‹ MADDE 6.- Bu Kanunla yap›lan de¤i-
fliklikler nedeniyle yap›lmas› gereken yönetmelik
de¤ifliklikleri ve düzenlemeleri, bu Kanunun yürür-
lü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içerisinde Tapu
Kadastro Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanarak ba¤l›
bulundu¤u Bakan›n onay› ile yürürlü¤e konulur.

GEÇ‹C‹ MADDE 7. - Bu Kanuna göre yap›lacak
çal›flmalardan önce 6831 say›l› Orman Kanununa
göre bafllanan orman kadastrosu, orman kadastro
komisyonlar›nca sonuçland›r›l›r.

MADDE 14. — 3402 say›l› Kanunun 45 inci
maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

MADDE 15. — Bu Kanun yay›m› tarihinde yü-
rürlü¤e girer. 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür. 
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Girifl

Türkiye’de boru hatlar› denince flüphesiz ilk akla
gelen isim Boru Hatlar› ‹le Petrol Tafl›ma Anonim fiir-
keti k›sa ad›yla BOTAfi’t›r. 1974 y›l›nda, Kerkük böl-
gesindeki petrolü Ceyhan (Yumurtal›k) deniz termi-
naline iletmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
l›¤› (TPAO) alt›nda kurulan BOTAfi ilerideki misyonu-
na ba¤l› olarak 1995 y›l›nda bugünkü fleklini alarak ba-
¤›ms›z bir kamu iktisadi teflekkülüne dönüflmüfltür.  

‹lk kurulufl y›llar›ndaki görev kapsam› olan ülke
içerisinde veya ülke d›fl›nda her tür petrol ve do¤al-
gaz boru hatlar› yap›m›, iflletmeye al›nmas›, boru hat-
lar› üzerinden petrol, petrol ürünleri veya do¤algaz
iletimi, petrol ve do¤algaz al›m/sat›m›na, 1995 y›l›nda
petrol arama, kuyu açma, üretim, tafl›ma, depolama
gibi her türlü petrol aktivitesi ile d›fl kaynakl› ham pet-
rol ve do¤algaz iflleme aktivitesi de eklenmifltir.

‹lk kurulufl y›l› olan 1974 y›l›ndan bu yana BOTAfi,
bu y›l tamamlanacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham
petrol boru hatt› ile birlikte 3400 km civar›nda petrol
boru hatt› ve 5000 km üzerinde do¤algaz boru hatt›-
n› yaflama geçirmifltir. Do¤algaz boru hatlar›n›n top-
lam uzunlu¤u devam eden projeler gözönüne al›nd›-
¤›nda 2005 y›l› sonu itibariyle 8000 km’ye ulaflacakt›r.
Türkiye genelinde mevcut ve devam eden petrol ve
do¤algaz iletim/da¤›t›m hatlar›na ek olarak uluslarara-
s› projeler olan BTC Ham Petrol Boru Hatt›, fiah De-
niz, Türkiye-Yunanistan Türkiye kesimi do¤algaz bo-
ru hatt› projelerini yürütmekte bununla birlikte Tür-
kiye-Avusturya, do¤algaz ve Samsun-Ceyhan petrol
boru hatt› projelerinin de BOTAfi taraf›ndan yürütül-
mesi planlanmaktad›r.

2000 y›l›nda BTC Projesi ile paralel bafllat›lan kali-
te sertifikasyonu çerçevesinde ISO9001 kalite,
ISO14001 çevre ve OHSAS 18001 iflçi sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i belgelerine ayn› anda sahip olan ilk kamu kuru-
lufludur.

Görev kapsam›n›n geniflli¤i, dinamik yap›s› ve bu-
güne kadar ortaya koydu¤u baflar›l› çal›flmalar ile dik-
kati çeken BOTAfi, birçok meslek gurubunun yan›s›-
ra Jeodezi ve Fotogrametri mühendisli¤i için de vaz-
geçilmez kurumlardan birisidir.

Zira, boru hatt›; mühendislik, kamulaflt›rma, infla-
at ve iflletme faaliyetlerine yönelik yap›lan çal›flmalar›n
birço¤u Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤inin gö-
rev alan›na girmektedir. Boru hatlar› projelendirilme-
si ve yap›m› gibi yer yüzeyinde, alt›nda veya üstünde
gerçeklefltirilecek her mühendislik çal›flmas› o bölge-
nin haritas›n›n edinimi veya haritalanmas›na yönelik
ölçümü ile bafllamakta, bütün aflamalar boyunca sür-
mekte ve sonunda projesine göre gömülen borunun
yerindelik (as-built) ölçümlerinin yap›lmas› ve iflletme
aflamas›nda yararlanmak üzere Mekansal Bilgi Sistemi
oluflturulmas›, olas› arazi problemlerinin çözüme ka-
vuflturulmas› da dahil olmak üzere acil durum eylem
planlar›n›n uygulanmas›na kadar genifl bir alanda sür-
mektedir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Uygu-
lama Alanlar›

Boru hatlar› gibi lineer projeler, bir bafllang›ç ve
bitifl noktas› olan ve istenilen çap ve özellikte bir bo-
runun belirlenen bir güzergah boyunca genellikle top-
rak alt›na yerlefltirilmesi gibi basitçe ifade edilse de,
özünde yo¤un bir planlama, mühendislik, kamulaflt›r-
ma, malzeme tedari¤i ve inflaat aktivitesini bar›nd›r›r.

Boru hatlar› yap›m›nda, Jeodezi ve Fotogrametri
mühendisli¤inin görev alanlar›n› belirlemek için, genel
anlamda yap›lacak iflleri afla¤›daki gibi gurupland›rmak
olas›d›r. Öncelikle, yap›lacak projenin teknik, hukuki
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