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fından; "arazide sınırları belirlenen ormanların
ölçülmesi", "hesap", "tersimat" ve "aplikas-
yon" işlerinin İse harita ve kadastro mühendisleri ta-
rafından yapılması gerekmektedir.

Oysa, 1937 yılından günümüze kadar, siyasi İrade
ve yasa koyucu, bu iki işlemin orman kadastro komis-
yonlarınca yapılmasında ısrar etmiştir. Farklı teknik
standartlarda ve sistemlerde üretilen orman haritala-
rı, harita mühendislik hizmetlerinin öngördüğü stan-
dartlara uygun olmamaları yüzünden tek bir koordinat
sisteminde birleştirilememekte ve tapu kütüğüne tes-
cil edilememektedir, Bu durumda, hukuksal olarak ge-
çerli, ancak teknik olarak yetersiz ve geçersiz orman
sınırlaması yapılması nedeniyle tapuya tescil edileme-
yen işlemlerin yol açtığı belirsizlik ormanları tam bir
yağma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Orman ve hari-
ta mühendislerinin ortak çalışması, nedense pek isten-
memiştir. Bu durum, ülkemize pahalıya patlamıştır. Bu
yanlışlık, 66 yıl sonra fark edilmiş ve 05.1 1.2003 tarih
ve 4999 sayılı Yasa ile Orman Yasası'nda yapılan deği-
şiklikle (Madde: 10), bu sürece son verilerek, orman
haritalarının yapılmasında, ölçme, hesap, tersi-
mat ve aplikasyon işlerinde harita ve kadastro
mühendislerinin yetkili ve sorumlu olduklarına
karar verilmiştir. Bu karar yerindedir. Ayrıca, aynı ya-
sa değişikliği İle kabul edilen, "tescil dışı kalan sınırlan-
dırma işlemlerine tescil kabiliyetinin kazandırılması"
kuralının nasıl işletileceğine de açıklık getirilmelidir. Bu
görev, harita mühendislerinin yer almadığı ve orman
mühendislerinin de azınlıkta olduğu orman kadastro
komisyonlarına verilmiştir. 1937 yılından bu yana sür-
dürülen orman kadastrosunda başarılı olamayan bu
komisyonların, belirtilen yenileme işlerini kısa sürede
ne ölçüde yapacakları da belirsizdir.

Sonuç olarak, orman varlığımızın korunması ve
güvenliğinin sağlanması ile orman yağmasına kesin çö-
züm için;

Birinci görev, ülke genelinde, ormanların bir an
önce sınırlandırılarak tapu kütüğüne tescil edilmesidir.

İkinci görev, geçmiş yıllarda yapılan ve hukuksal
olarak geçerli sayılmakla beraber "kadastro teknik
standartlan"na aykırı olmaları nedeniyle tapuya tescil
edilemeyen sınırlandırma işlemlerine, tapuda tescil
kabiliyetinin kazandırılmasıdır.

Üçüncü görev, orman dışına çıkarmayı düzenle-

yen anayasanın 169. maddesinin son fıkrasıyla 170.
maddesinin ve 6831 sayılı Orman Yasası'nın 2. mad-
desinin iptal edilmesidir. Orman dışına çıkarma İşlem-
lerine son verildikten sonra, mevcut 2-B alanlarının
ne olacağına da karar verilmelidir. Bu yerlerin,
3 I. I 2.1981 tarihindeki durumları özel olarak incelen-
melidir. Bu tarihte, orman olduğu tespit edilen yerler
hazine adına tescil edilerek, Maliye Bakanlığı tarafın-
dan. Çevre ve Orman Bakanlığı'na ormanlaştınlrnak
üzere bir protokol ile tahsis edilmelidir. Bunun dışın-
da kalan 2-B alanları, belediye ve mücavir alan içinde
kalan veya dışında kalan yerler bakımından ayrı ayrı
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Belediye ve müca-
vir alan içinde orman rejimi dışına çıkarılan yerler,
imar planı kararları doğrultusunda tasfiye edilmelidir.
İmar planlarında kamu hizmetlerine ayrılan yerler ar-
sa düzenlemeleri yapıldıktan sonra, ilgili kurumlara
bedelsiz tahsis edilmeli ve geriye kalan yerlerde de
ucuz, sosyal konutlar üretmek amacıyla, kentsel dö-
nüşüm projelerine öncelik tanınmalıdır. İmar planı ya-
pımı ve arsa düzenlemeleri dışlanarak, herkese işgal
ettiği yerlerin tapusunu vermek gibi yaklaşımlar, ke-
sinlikle tercih edilmemelidir. Belediye ve mücavir alan
sınırları dışında kalan yerlerdeki (köylerdeki) 2-B
alanları, tarım ve hayvancılık dışında herhangi bir
amaçla tahsise konu yapılmamalıdır.

Dördüncü görev, ormanlarda, 31.12.1981 tari-
hinden sonra yapıldığı tespit edilen tüm kaçak yapılar,
kime ait olduğuna veya yapının niteliğine bakılmaksızın
derhal yıkılmalıdır. Ve bu tarihten sonra, ormanlarda,
hiçbir işgale ve yasa dışı kullanma biçimlerine göz yu-
mulmamalıdır.

Beşinci görev, "Orman Kadastrosu Bilgi Siste-
mi" kurulmalı ve elde edilen bilgiler isteyen herkesin
bilgisine sunulmalıdır.

AKP'İİ 59. Hükümetin Çevre ve Orman Bakanının,
yukarıda sayılan görevleri bir an önce yapmak yerine,
orman alanlarında yerleşim merkezleri kurmak için,
anayasada yer alan ormanların daraltılamayacağına
ilişkin kuralı bir engel olarak görmesi ve ayrıca. Baş-
bakanın, İstanbul'a üçüncü köprü için en uygun yerin,
ormanların yoğun olduğu kuzey kesimi olarak tespit
etmesi ve TCK Genel Müdürlüğü'nün bu yönde çalış-
maları başlattığı duyumları da düşündürücüdür ve ni-
yetlerde herhangi bir değişiklik olmadığının işaret-
leridir.
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FIG VVorking Week EOO4'
Sempozyumu

22-27 Mayıs 2004 Tarihleri Arasında
Yunanistan'ın Olimpiyat Kenti Atina'da Yapıldı...

Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) tarafından
her ytl geleneksel olarak düzenlenen ve farklı ülkelerden
birçok haritacıyı bir araya geçiren uluslararası sempoz-
yum, 22-27 Mayıs 2004 tarihleri arasında, Yunanistan'ın
başkenti olimpiyat şehri Atina'da gerçekleş t iri idi. 67 ülke-
den 400'den fazla delegenin katıldığı bu organizasyon, FIG
tarafından bu anlamda gerçekleştirilen konferansların en
kapsamlısı olarak gerçekleşti. Sempozyum programında,
haritacılık tarihinden arkeolojik ölçmelere, arazı yöneti-
minden hidrolojiye kadar geniş bir yelpazede, 29 teknik
oturum ve 4 ana çafıştay yer aldı. Teknik oturumlarda ise
200'den fazla bildiri sunuldu.

FIG'in bu organizasyonuna. Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölü-
mü'nden Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Arş. Gör.
Dr. Bayram UZUN, Arş. Gör. Dr. Ayşe YAVUZ, Arş.
Gör. Halil AKINCI. Arş. Gör. Mehmet ÇETE. Arş. Gör.
Volkan YİLDİRİM. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Rahmi ÇELİK, Tapu Kadastro Genel Müdürlü-
ğü'nden Orhan MATARACI ve İsiem GIS'den Dr. Emin
BANK sundukları bildirilerle katıldılar.

-...I
FtG Bofkont Prof. Dr- Hotger Magçl ile Türkiye'den katıhmctlar

Teknik sunumlar yanında organizasyon kapsamında
çeşitli teknik turlar da düzenlenmiştir. Bunlardan biri de
"Helenik Kadastro" olarak adlandırılan Yunan kadastro-
sunun yapısı ve mevcut çalışmaların yerinde incelenme-
si olan 'Ktimatologio SA' gezisi olup, ülkemizden bazı

"; KTÜ Ars. Gör,

Volkan YILDIRIM*

katılımcıları da bu gezide yer alarak Yunan Kadastrosu
hakkında bilgi edinmişlerdir. Ayrıca FtG, bu yılki organi-
zasyon kapsamında, özellikle genç bıltm adamlarını teş-
vik etmek amacıyla, 'en iyi sunum ödülü' vermeyi plan-
lanmış ve bu bağlamda yapılan değerlendirme sonucun-
da, IX.Komisyonda sunulan ve Arş. Gör. Dr, Bayram
UZUN ve Arş. Gör. Mehmet ÇETE tarafından ortakla-
şa hazırlanan "A Modeî For Solving Informal Setti em e fi t
Issues in Developing Countries" başlıklı bildiriyi Ödüle
layık görmüştür. Bildiri sunumunu yapan Arş. Gör.
Mehmet Çete bir kupa ile ödüllendirilirken, ödül töreni
esnasında, FIG Başkan Yardımcısı Dr.-lng. Andreas Dre-
es söz alarak, katılımcılara, 16-19 Mayıs 2003 tarihleri
arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, HKMO Genel
Merkezi ve Trabzon Şubesi'nin katkılarıyla Trabzon"da
düzenlenen ve kendisinin de katıldığı '2.Genç Haritacı-
lar Günleri'nden ve ülkemizden övgüyle söz eden bir
konuşma yapmıştır.

Soldan Sağa; Araf. Gor. Mehmtt ÇETE, FIG 9. Komisyon &jk- frd. Simon

Adcock, Kenya'dan Wafuia NABUTOLA ve flG Bık. Yrd. And rem DRESS

Bütünüyle oldukça renkli ve verimli geçen FlG 2004
Çalışma Haftasında, katılımcılar, tarihi olimpiyat kenti
Atina'da hoşça vakic geçirmenin yanında, başta FlG baş-
kanı, başkan yardımcısı ve bazı mesleki komisyon üyele-
ri olmak üzere, çeşitli ülkelerden haritacılarla fikir alış-
verişinde bulunma fırsatı elde etmişlerdir. Atina'da ger-
çeklesen toplantıda sunuian bildiriler ve toplantıyla ilgili
daha geniş bilgilere aşağıdaki internet adresinden erişi-
lebilir.



HKMO Bülteni • Ağustos 2004

AFETLERE HAZIRLIK VE BİLİNÇLENME

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2004 tarih ve
92/836 sayılı kararı ile HKMO Afet Komisyonu ku-
rulmuştur. Komisyonumuzun özgörevlerinden biri-
si de afet konusunda "temel afet bilinci, ilkyardım,
acil müdahale, yangına müdahale, arama kurtarma"
gibi başlıklarda eğitmenler yetiştirerek Odamız
üyelerine, öğrenci üyelerine ve kamuoyuna yönelik
bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir. Bu doğ-
rultuda Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Sivil Savunma Ge-
nel Müdürlüğü. Bazı İtfaiye Müdürlükleri, Boğaziçi
Ünv. Afetlere Hazırlık Programı ve Arama Kurtar-
ma Araştırma (AKA) Derneği ile yazışmalar yapıl-
mış olup bir seri "eğitmen eğitimi" planlanmıştır.

Afet Komisyonumuzun yürütücülüğünde Ara-
ma Kurtarma Araştırma (AKA) Derneği işbirliğin-
de 16.07.2004 te "Toplum Afet Bilinci (TABE)" ve
17-18.07.2004 te •'Hafif Arama Kurtarma Ekibi
(HAKE)" eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin
içerikleri aşağıdadır.

A DAN Z YE İLK ADIM TOPLUM
AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

I- ACİL DURUMLARDAN ÖNCE HAZIR MI-

YIZ? *Acil durumlar nelerdir? *Afet nedir? "Ül-
kemizde afete dönüşen durumların skalası * Ai-
le acil durum planımız var mı? ^İlkyardım eğiti-
mi aldık mı? 'Alınabilecek önlemler nelerdir?
^Deprem için: Yangın için: Sel için: Diğer:

2- ACİL DURUM VE/VEYA AFET SIRASINDA
NELER YAPMALIYIZ? *Evde "İşyerinde ^Okul-
da *Yolda *Toplu bulunulan mekanlarda

3- ACİL DURUM VE/VEYA AFET SONRASINDA
NE YAPACAĞIZ? * Depremde-Yangmda-Selde-
Diğer * Arama kurtarma ekipleri ile beraber ça-
lışabilir miyiz? ^Psikolojik yardıma ihtiyacımız
var mı?

4- TRAFİK KAZALARI ^Güvenlik *Acil yardım
çağrısı ^Ekipman kullanımı '̂ Aracımızda müda-
hale için bulunması gerekenler

HAKE (HAFİF ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ)

Hake malzemeleri, organizasyon ve çalışma
prensipleri. Dokümantasyon, bina bilgisi, bina cri-
ajı. alan güvenliği, işaretlemeler (bina ve canlı), te-
mel yaşam desteği, yaralı triajı, yaralı taşıma tek-
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nikleri, keşif ve arama, hafif kurtarma, yangın, ra-
porlama ve formlar, travma sonrası stres yöneti-
mi, uygulama-tatbikat

Şubelerimiz kanalıyla yapılan duyurulara olumlu
yanıt veren ve çalışmalara gönüllü katılanlar ve al-
dıkları sertifikalar aşağıdadır;

1. Ayhan SAĞLAM (TABE+HAKE)-Çanakkale

2. A Çağdaş AYDINOĞLU (TABE+HAKE)-Trabzon
3- Bircan PARMAKSIZ (HAKE)-Konya

4. Ercüment AY AZLİ (TABE+HAKE)-Sivas
5. Hakan KARAGÖZ (TABE+HAKE)-Ankara
6. Mahmut Olcay KORKMAZ (TABE+- HAKE)-

Utanbul

7. Özgür KARATAŞ (TABE+HAKE)- Ankara

8. Şenay KARATAŞ(TABE+HAKE)- Ankara

9. Taylan ÖCALAN (TABE+HAKE)-lstanbu1

10. Elif AYHAN (TABE)-İstanbul

I I.Kerem HALICIOĞLU (TABE)- İstanbul

12. Özgür AVCI (TABE)-İstanbul

Not; Sayın Volkan TÜRKYILMAZ (Diyarbakır Şb.),

Sayın Hakan BEBEK (Bursa Şb.). Sayın Adem AR-

DIÇ (Adana Şb.) mazeretleri dolayısıyla katılama-

mışlardır.

Afet konusunun özelliği gereğince; eğitmen ol-

mak üzere yetiştirilecek üyelerimizin ve Öğrenci

üyelerimizin bütün meslek yaşamlarında üyelerimi-

ze, öğrencilere ve halkımıza yönelik "afet bilinci"

eğitimlerinin düzenlenmesi ve yardımlaşma çalış-

malarında yetki ve sorumluluk üstleneceklerine

inanıyor ve önümüzdeki eğitimlerin de başarıyla ta-

mamlanmasını diliyoruz.

Bültenimizin bir önceki (56.) sayısının 48. sayfasında yayımlanan "Bir Türk Dostu,

Değerli Bitim Adamı Prof. Dr. Edmund GASSNER Vefat Etti" başlıklı yazının yazan

hatalı basılmıştır. Yazının yazarı. Sayın Prof. Dr. Ahmet AÇLAR'dır.

Hocamız Sayın AÇLAR'dan ve okuyucularımızdan özür diler, düzeltiriz.

Bültenimizin bir önceki (56.) sayısının 52. sayfasında yayımlanan Merkez Yönetim

Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri bölümünde Yönetim Kurulu II. Başkanı Atıla KARA-

ÇELEBl'nin ismi Atilla KARAÇEBİ olarak basılmıştır, ayrıca 57. sayfada Mustafa DU-

MAN ile Hakan ÇİFTÇİOĞLU'nun özgeçmişleri yer değiştirilerek hatalı basılmıştır,

özür diler, düzeltiriz.

Bülten Yayın Kurulu
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Esin DURAN*

"Yeryüzü Görüntüleri Yardımıyla Kıtaları Bir-
leştirme" bağlama sloganıyla yola çıkan XX.
ISPRS kongresi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sa-
rayında 12-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.

Açılış töreni kongre Uluslararası Fotogra-
metri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) konsey
üyelerinin, teknik komisyon başkanlarının, onur
üyelerinin. Ödül kazanan-
ların ve ödül verecek ku-
rum/kişilerin duyurulma-
sıyla başladı. Herkesin sa-
londaki yerini almasını,
Fotogrametri, Uzaktan
Algılama ve Mekansal Bil-
gi Bİlimleri'ndeki yenilik-
leri içeren video gösterisi
izledi. Video gösterisin-
den sonra kongre başkanı
Prof. Dr Orhan Altan.
Günümüz teknoloji dün-
yasında, konumsal bilim-
lerin ve teknolojinin yer-
yüzü kaynaklarının, su ve
doğal kaynakların yöneti-
minde çok önemli rol oy-
nadığını belirterek açılış
konuşmasını yaptı. Onu
sırasıyla Türkiye Ulusla-
rarası Fotogrametri ve
Uzaktan Algılama Birliği
(TUFUAB) Başkanı Tuğ-
general A. Fuat Saraç, ISPRS Başkanı Prof. Dr.
John Trİnder'in konuşmaları izledi.

* Yüksek Mühendis

Dört yılda bir gerçekleştirilen ISPRS kongre-
sinde düzenli olarak verilen ödüllerden Brock al-
tın madalya ödülü Hindistan'dan Dr. Krishnas-
wamy Kasturirargan' a verilirken. Otto von Gru-
ber Ödülü Işviçreden Dr. Stepnen Heuvel'e,
U.W. Helava Ödülü Güney Koreden Changuo
Lee ve ABD'den james S.Bethel'e verildi. Ödül
törenini kongreye onur konuğu olarak katılan Sa-
vunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün konuşması

izledi. Açılış töreni dans
gösterisi ile sona erdi.

12 Temmuzda Çalış-
tay ve tutorials (eğitim)
açılan kongre 14 Tem-
muzda açılışı yapılarak 8
tam gün olarak devam
etmiş ve 23 Temmuz da
sona ermiştir. Bir önceki
kongreye göre bu daha
uzun bir süredir. Kong-
reye dünyanın bir çok ül-
kesinden 2368 kişi katıl-
mıştır. Katılımcılar ara-
sında Türkiye 294 kişi ile
en çok katılımcısı olan
ülke olmuştur. İkinci sı-
rayı 253 kişi ile Almanya,
üçüncü sırayıda 228 kişi
ABD almıştır. Bu ülkeleri
sırasıyla 145 kişiyle Çin,
I 19 kişiyle Japonya, 88
kişi ile İsviçre, 81 kişi ile

Kanada. 78 kişi ile İtalya, 76 kişi ile Hollanda ve
73 kişi ile Iran izlemiştir. Diğer üikerlerin toplam
katılımcı sayısı 933 tür.




