
H K M O B ü l t e n i • Ağustos 2004

rek kütük, pafta ve evrakı müsbiteler tapu dairelerine
devredilmiş bulunmalıdır.

2) Evrakına ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil
edilen yüzölçümleri kapsamaktadır...

Yukarıda değinildiği gibi 1458 sayılı genelge kapsa-
mında yapılan düzeltme işlemlerinde maliye yada
komşu parsel maliklerine tebligat yapılacağı ile ilgili
herhangi bir belirtme yapılmamıştır Tapu yüzölçümü
ile hesaplanan yüzölçümü arasında fark fazSa olursa
nasıl bir yol izlenecektir. Burada bazı örneklerin veril-
mesi uygun görülmektedir. Şanlıurfa bölgesinde. Top-
rak Reformu yapılacağı gerekçesiyle, kadastro çalış-
maları çok kısa sürede bitirilmek istendiğinden deği-
şik bölgelerden geçici görev ile eleman görevlendiril-
miştir. İsini tamamlayan elemanların geçici görevleri
tamamlandığından işler bir an önce tamamlanmaya ça-
lışılmıştır. Yapılan çalışmalarda bir an önce kadastro
çalışmaları tamamlamak bir anlamda işin önüne geçti-
ğinden dolayı kontrol mekanizmasıda iyi işletileme-
miştir. Bu nedenle tapu alanları ile gerçek alanlar ara-
sında çok ciddi farklar çıkmaktadır. Örneğin tapuda
40 dönüm olarak belirtilen parsellerin 130-140 dö-
nüm gibi değerde olduğu yada tam tersi olarak az de-
ğerde hesaplandığı görülmektedir.

Örnek olması açısından bir parselin arazi ve büro
kontrolü sonucunda; pafta ile zemin arasında uyuşum-
suzluğun olmadığı, sınırlandırmada uygulanan tapu
kaydında sınırların sabit ve zemine uyduğu, yüzölçü-
mü hesabının planımetre çizelgesinde doğru hesaplan-
dığı ve 12000 m 2 , olarak bulunduğu, askı ilanında da
12000 m 2 , olarak geçtiği ancak tapu kütüğüne yazılın-
ca sehven 2000 m2, olarak geçen 607 nolu parsel ile
ilgili olarak, açıklayıcı bir rapor tanzim edilmiş olup
TKGM'nin 1458 sayılı genelgesi uyarıca yüzölçümü
tashihi yapılmıştır.

Durum maliyeye de bildirilmiş, maliye yüz ölçümü
işlemine karşı dava açmıştır. Bozova sulh hukuk mah-
kemesi 2002/475 esas ve 2003/155 karar ile, her ne
kadar düzeltme raporunda düzeltme işleminin
TKGM'nin 1458 sayılı genelgesi uyarınca yapılmış oi-
dugu belirtifmiş ise de olayı K.K.nun 41. maddesi kap-
samında değerlendirmiş ve ;

"...Tüm dosya kapsamı ve delil durumu naza-
ra alındığında ... mahkememizce toplanan deliller
ve mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporuna
göre dava konusu taşınmazın tespit tutanağında
, askı cetvelinde, fen klasöründe , planimetre kar-
nesinde yüzölçümün 12000 m2 olduğu, tasın ma-

zın tapulama sonucu oluşturulan krokisinin zemi-
ne aynen uyduğu ve taşınmazın sınırlarında her-
hangi bir genişleme ve değişmenin söz konusu ol-
madığı, yanlışlığın mevcut kayıtların tapuya geçi-
rilmesi esnasındaki hatalı yazımdan kaynaklan-
dığı, uyuşmazlığın mülkiyet veya sınır ihtilafı nite-
liğinde olmadığı anlaşılmakla davacının (maliye)
davasının reddine" kararını verilmiştir.

Yerinde olan bu karar, temyiz edilmiş Yargıtay
U.Hukuk Dairesi'nin Esas No : 2003/6549 ve Ka-
rar No: 2004/167 kararı ile, " ... somut olayda ;
dava konusu taşınmazda tersimat hatası yapıldı-
ğı gerekçesiyle, kadastro müdürlüğünce düzeltme
yapılmıştır. Ancak, düzeltme işleminin komşu
parsel maliklerine tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.
Bu durumda ;düzeltme işlemini yapan kadastro
müdürlüğünce düzeltmeden etkilenecek komşu
taşınmaz maliklerine de düzeltme işleminin tebli-
ğinin sağlanabilmesi için mahkemece davacıya
süre verilmesi ... temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün bozulmasına oybirliği ile karar verildi"
sonucuna varmaktadır.

Gerek kadastro müdürlüğünce tanzim edilen ra-
porda gerek ise de sulh hukuk mahkemesinin verdiği
kararda tersimat kelimesine rastlanılmadığı halde Yar-
gıtay, çizim (tersimat) hatası yapıldığı gerekçesiyle söz
konusu düzeltme işleminin yapılabilmesi için komşu
parsel maliklerine tebligat yapılması gerektiğine karar
verebilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi de, Yargı-
tay'ın söz konusu kararını emsal göstererek yapılan
tüm düzeltme işlemleri için komşu parsel maliklerine
tebligat istemektedir. Bölgemizde yapılan yaklaşık
150 000 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları-
nın yapıldığı göz önüne alındığında, zaten kadastro ça-
lışmaları da dikkatli yapılmadığından yüzölçümü dü-
zeltmeleri (tashihleri) için uzun bir süre ve yüksek
maliyet gerektireceğinden işleri içinden çıkılmaz du-
ruma sokmaktadır.

Tersımat kavramını, resim yapmak (Hukuk Sözlü-
ğü, Prof.Dr. Ejder YILMAZ, Yetkin Yayınlan- Anka-
ra.! 996,5.Baskı ) olarak algılayan bir bilgi ve anlayışın
teknik bir hata gerekçesi olan çizim (tersimat) hatala-
rına çözüm getirmeleri de beklenemez doğrusu. Bu
sorunun sağlıklı çözülebilmesi için çizim hatası ile ilgili
olarak gerek Yerel Mahkeme hakimlerine, gerekse
konu ile ilgili davalara bakan Yargıtay üyelerine yapılan
açıklamaların, yargıyı yönlendirme veya etkileme
olarak algılanmaması gerekmektedir.
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Beşir SAY, 1953 yılında istanbul

Teknik Okulu'nu bitirdikten sonra,

kısa bir süre Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü'nde, İmar ve Iskan

Bakanltğı'nda çalışmıştır. Ana Ofisi

Genel Müdür Yardımcılığı ve Türkiye

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü

görevlerinde bulunmuştur. Oda'mızın

ilk kuruluş ve gelişme yıllarında

değerli hizmetleri olmuş, !960'!ı

yılların sonunda, bir süre TMMOB

Başkanlığı yapmış bir

meslektaşımızda. Halen Almanya'da

yaşamaktadır. Oda'nın kuruluşunun

5O.yılı münasebeti ile, 22 Mart

2003 tarihinde, Yıldız Teknik

Ünivershesi'nin Çatı'sında kendisi ile

yapılan söyleşinin ilginç bölümleri

aşağıda Özetlenmiştir.

Beşir bey, sizinle Oda'nın kuruluşunun SO.yılı münase-

beti ile bir görüşme yapmak istedik. O yıllara ilişkin bildik'

terinizi, hatırlayabildiklerinizi anlatır mısınız ?

Biliyorsunuz ben burada misafirim, evim ve evrak-
larım burada değil. Tam bir bilgi vermek imkanından
mahrumum. Aklımda kalanları elden geldiğince Özetle-
meğe çalışayım. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği kanununun çıkı; tarihi 1954. Bu kanunun kabulü
mühendislik camiasında çok müspet yankılar uyandırdı.
Mühendisler ümit ettiler ki, böyle bir kuruluş vasıtasıy-

' Emekti Öğretim Üyesi

la. doktorların tabip odalarının Fonksiyonları gibi bir
fonksiyon ifa eden bir kuruluşa sahip olacağız. Böylelik-
le mühendislerin Türkiye'deki haklan korunacak, ülke-
ye daha faydalı hizmetler yapma imkanı artacak. Bu
hengame içinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı nasıl kuruldu, neler oldu. Enteresan gelişmeler oldu.
Çok güç şartlar altında bu Oda kuruldu. Harita mü-
hendislerinin sayıca çok az olduğu bir döneme rast gel-
di. Teknik Okulu henüz ilk mezunlarını veriyordu.
Ruhsatlı mühendisler ile Avrupa'da, Amerika'da tahsil
etmişler ile beraber 30 civarında idi. Bu kadar az bir
grubun Oda teşkil etmesi, diğer Oda'ların sayıları ile
mukayese edilince, imkansız denecek kadar zordu.

Bejır Soy (oturanlardan sağdan ikinci) diğer eski Oâo bojkanlanylo

bMıe

Hangi Oda'ların kurulacağı konusunda yasada bir açık-

lık, ya da tanım yok muydu? Kim karar verecek ? Genel

Kurul mu?

Kanuna göre. mühendislik branşlarına göre Oda'lar
kurulabilecekti. Genel Kurul'un teşekkül tarzı biraz
muğlaktı. İstişareler yapılıyor, bu konular görüşülüyor-
du. Bizim zorluğumuz, yalnız sayı bakımından değildi.
Biraz da mesleğin Türkiye'de yeni tanınıyor olmasın-
dandı. İştigal sahamıza da taarruz ediliyordu. İnşaat mü-
hendisleri haritacıların yaptığı bütün işleri biz de yapı-
yoruz, bunlar bize de öğretiliyor, Orman mühendisle-
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ri, biz geodezi bile okuyoruz diyorlardı. İstiyorlardı ki
biz şu veya bu Oda'nın bünyesinde yer alalım, ama
müstakil bir Oda'mız olmasın. Bir başka husus da. Ha-
rita Mühendisliği ismidir. Bu da bizim biraz handikapı-
mız oldu. Harita Mühendisi deyince çoğu, duvara asılan
haritalar, ilkokulda talebelere çizdirilen haritalar şek-
linde mütalaa ediyorlardı. Bizim meslektaşlar niye böy-
le bir isim aldılar, okulun kuruluş aşamasında, kabul et-
tirdiler Milli Eğitim Bakanlığı'na dolayısiyle diğer mües-
seselere. Bana pek öyle izahı kolay olmayan bir durum
gibi geliyor. Harita tabiri, Harita Mühendisliği ismi, mü-
hendislik dalımızın tamamını ihata eden bir mana taşı-
mıyor. Acaba bizim dilimizde, eski türkçede bunun
karşılığı yok muydu? Vardı. Hem de çok güzel bîr isim-
di. Buna eskiden Mesaha Mühendisi diyorlardı.

Tam "Surveyor", "Surveying Engİneer" karşılığı.

Evet. Almancıdaki "Vermessungsingeneur"ün
tam karşılığı. Dilde bir anlaşma, özleşme ve yenileşme
diye düşünsek de yine de olamaz. Harita kelimesi de
türkçe değildir. Bildiğim kadarı ile, samı dillerinden ge-
liyor ve Latincede dolayısiyle bütün batı dillerinde
"karta" ve benzeri biçiminde kullanılıyor. Dilimizde
mevcut olan bir kelimeyi bıraktık, eksik oian ve mana
itibarı ile faaliyetlerimizi tam anlatmayan bir ismi al-
dık.Başlangıçta zorlukla karşılaşmamızın bir sebebi de
buydu.

Yoksa messah mı olmalıydı ?

Tabii, olabilir. Almanların Geodet dedikleri, tam
karşılığı Messah'tır. Bu kelime yalnız bizim dilimizde
değil doğu dillerinde de kullanılıyor. Araplar da Mesa-
ha Mühendisi diyorlar. Niye biz kullanmayalım. Alem-
şümul (evrensel) bir tabir oluyor. Odamızın kuruluşu-
nun 50.yılında, genç meslektaşlarıma bu konuda bir dü-
şünce üretmelerini teklif etsem nasıl olur acaba ?

Bugün daha da bir karmaşa içindeyiz. Okullarda veri-

len diplomalarda Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak

yazılmaktadır. Dil estetiği bakımından çirkin bir isim. Hari-

ta Mühendisiiği'nin ne olduğu biliniyor olmuştu. Ayrıca mes-

lek odamızın adı da Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-

sı. Bu konudaki tartışmalar bugün de sürüyor.

Harita Mühendisi dediğimiz zaman, bizim dışımız-
dakilere, gerek diğer mühendislik branşlarına, gerekse
üçüncü şahıslara iyi bîr mesaj verilmiyor. Daha iyi bir
mesaj verilmeli, değerimiz layık-ı veçhile anlaşılmalı di-
ye düşünüyorum.

Aynı bakış açısı ile, makina ve elektrik mühendislerinin

adları da eleştirilebilir. Bu sözcükler yabana kökenli, uğraş

alanlarını tam kapsamıyor diye düşünülebilir, jeodezi ve Fo-

togrametri Mühendisliği adı olmasaydı, bugün Harita Mü-

hendisliği adı tartışılmayacaktı. 50 yıl geçmiş ve bu ad yer-

leşmiş bir ad olmuş artık. Ad verme, ad koyma bir uzlaş-

ma, bir anlaşma konusudur. Olaya böyle bakmamız gerek-

mez mi?

Çok doğru. Makina Mühendisi, İnşaat Mühendisi ta-
birleri beynelmileldir. Almanya'da, Fransa'da Makina
Mühendisi diyorlar, Harita Mühendisi demiyorlar. Bize
mahsus bir durum.

Ölçme Mühendisi dense daha mı uygun olurdu ? Ya da

Arazi Ölçme Mühendisi 1

Ölçme Mühendisi tam ifade etmiyor. Arazi Ölçme
Mühendisi de iki kelime, Bir kelime ile ifade etmekte
fayda var.

Odanın ilk çalışmalarına dönelim, isterseniz.

Oda'nın açılması için çok mücadelelerimiz oldu. Bi-
liyorsunuz, bizim ilk Harita Mühendisimiz, rahmetli
Muhittin ARAN'dı. O, bu mücadeleler içinde, bir çok,
hayli aktif rol aldı. Bir kaç sayfalık, küçük bir risale yaz-
dı, Harita Mühendisi nedir, ne iş yapar diye. Toplantı-
larda hem kendisi söz alıp ifade ediyor ve hem de iş-
tirak edenlere bunu dağıtıyordu.

Muhittin ARAN, Odamızın İlk Başkanı.

Yanılmıyorsam öyle. Ben kendileri ile İdare Heyet-
leri'nde çalıştım. Oda'nın ilk kuruluşunda ben yedek
subay okuluna gittim. O sıralar kulis faaliyetleri bitmiş.
Oda resmen kuruluş safhasına gelmişti. Odaların kuru-
lup ilan edilmeleri durumu söz konusu olmuştu. Kuru-
luştan sonraki faaliyetlerimiz, çok tabii, sınırlı imkanlar-
la başladı, Değerli meslektaşımız Celal beyin, Soysal
Han'da, beşinci katta bir odası vardı. Oda'nın parası
pulu yok. Orada başladık çalışmalara. Sonra, iki-üç oda
İlerisinde, ufacık bir oda boşaldı, kiraladık, oraya geç-
tik. Çok basık bir oda, çatıya açılan bir penceresi var-
dı. Çalışmağa başladıktan yarım saat sonra bir baş ağrı-
sı ile karşı karşıya kalırdınız. Komisyonlar kurmak isti-
yoruz, ama bir avuç insanla bu kadar hizmeti yürütme-
nin imkanı yok. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği bünyesinde bir çok komisyonlar kuruldu. Bizden
temsilci istiyorlar, gönderecek kimsemiz yok. Celal
bey üç-beş. Muhittin bey beş-altı komisyona gidiyor.
Biz daha yeni mezun olmuşuz ; o zamanki edep-terbi-
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ye yaşlı meslektaşlara karşı bir söz söyleme imkanı ver-
miyordu, dinlemekle yetiniyorduk. İdare Heyeti'nde
bir-iki arkadaş görev aldık ama kıymetli ağabeylerimiz
ne diyorlarsa onları dinliyorduk. Bazan bize ters düşen
görüşleri de olurdu ama, biz böyle düşünüyoruz de-
mezdik, onların kararlarına boyun bükerdik. Bu bir ac-
zin ifadesinden ziyade bir terbiyenin gereği olarak dü-
şünülüyordu. Bunlar bizden daha tecrübeli, mutlaka
mesleğin faydasına, lehine düşünüyorlar diyorduk.

Sonraları Oda Başkanı da oldunuz.Oda yönetim kuru-

lannda ne kadar süre çalıştınız ?

Ben, şimdi sözünü ettiğim tarihlerden itibaren, de-
vamlı olarak, İdare Heyetlerinde 20 seneye yakın hiz-
metlerim oldu. Sıradan İdare Heyeti üyeliğinden başla-
yıp Muhasipliğe, Sekreterliğe, Başkan Yardımcılığı'na, ta
Oda Başkanlığına kadar, bütün hizmetleri yaptım. Ayrı-
ca, bu sırada, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
İdare Heyetlerinde de vazife aldım. Hasbelkader
TMMOB Başkanlığı vazifesini de deruhte ettim.

i960'lı yılların sonlarına doğruydu galiba. Kargaşanın

başladığı dönemdi.

Tehlikeli bir dönemdi, hakikaten. Ben, ilk ve tek
Harita Mühendisiyim, TMMOB Başkanlığını yapan. Bu-
nu söylerken üzülüyorum.

Son zamanlarda bir arkadaşımız da İkinci Başkanlık

görevini yapıyordu. Celal Beşiktepe,

Onu biliyorum. Benim ilk başkanlık unvanım kalır
ama tek başkanlık sıfatım kalmaz. Genç meslektaşlarım
bu vazifeyi de şerefle ifa edecek durumdadırlar. O dev-
reler pek dağdağalı bir devirdi. Mesela benim muavinim
rahmetli Vedat Dalokay. Eski, Ankara Belediye Başka-
nı'ydı. Her gün nasıl bir çekişme içinde İdare Heyeti
toplantıları olurdu, tasavvur edemezsiniz, Sokaktaki
bütün o sağ-sol meselelerini mutlaka idare Heyeti'ne
getirmek istiyorlardı, Devamlı mücadelelerimiz oldu.
Ben, hiç bir zaman siyasi kanaatlarımı o toplantılarda
ön sıraya geçirmedim. O kuruluşları bir mesleki kuru-
luş olarak, daima, telakki ettim ve o şekilde bir faaliye-
tin yapılması gerektiğine samimiyetle inanıyordum.
Çünkü, bildiğiniz gibi, bu faaliyetler, ileri batı ülkelerin-
de tamamen mesleki faaliyetlerle sınırlıdır. Hiç bir za-
man, mesleki kuruluşlar sosyal meseleler ile alakalı de-
ğildir. Böyle olmasını da arzu ediyorum. Sonraları bu
faaliyetlerin Odalar'da da tezahürleri oldu. Gruplaşma-
lar ortaya çıktı, şu oldu, bu oldu.

Siz Muhittin ARAN'la birlikte çalıştınız. İlk görevi neydi?

Serbest mi çalışıyordu? Harita Genel Komutanlığı hesabı-

na mı okumuştu ?

Harita Genel Müdürlüğü hesabına tahsil etmişti.
Daha önce Harita Umum Müdüriüğ'nde idi. Sonradan
İmar ve Iskan Bakanlığı'na intisap etmişti. Orada çok
kıymetli ve başarılı hizmetleri oldu. Müsteşar Muavinli-
ği makamına kadar yükseldi. Kendisine bağlı bir araştır-
ma birimi vardı. İlk defa onun zamanında Avrupa mev-
zuatı, imar ve iskan Bakanlığı'nda ele alındı, tercümeler
yapıldı. Lisan bilen, boş boş oturan bir çok müşavir
vardı. Onlara bir dinanizm getirdi. O devirde kıymetli
eserler neşredildi.

0 sıralar bir de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğü'nün İmar ve Iskan Bakanlığı'na bağlanması konusu tar-

tışılıyordu. Genel Müdürlükteki arkadaşlar, genellikle bun-

dan çok rahatsızdı. Bu konuda da haUrladıklanzı aktarır

mısınız.

Mesele şuydu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü teknik gelişmelerin daima arkasında kalıyordu. Ge-
nel Müdürlüğün bir teknik bakanlığa bağlı olmamasının
büyük sakıncaları vardı.

Şu anda, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlandığını biliyor

musunuz ?

Bilmiyorum, Öyle mi? Çok isabetli otmuş. Mücade-
lemiz sonuç vermiş demektir.

40 yıl önceki hayaliniz gerçekleşmiş oluyor. Bugün, yal-

nız bunun gerisinde politik kaygılar, politik hesaplar olabilir.

Olsun. Bir teknik bakanlığa bağlanmanın büyük fay-
daları olabilir. Türkiye'de çok hızlı bir kalkınma, bir ge-
lişme vardı. Böyle olunca o teknik müesseseler ön
planda idi. Devlet onlara her türlü imkanı veriyordu.
Yevmiye statüsü, mühendislere memuriyet kademele-
rinin çok üstünde bir takım imkanlar verilmesi sebep-
leri ile biz Genel Müdürlüğün bir teknik bakanlığa bağ-
lanmasını istiyorduk. Oradaki mühendislere verilen üc-
retlerin harita mühendislerine de verilmesi imkanı da
doğacaktı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, tapucuların,

hukukçuların ağırlıklı olarak kuruma hakim olmaları, bun-

ların mühendislerle aynı dili konuşmamaları; sürekli bir hiz-

met olan tapu hizmeti ile biraz proje gibi düşünülebilecek

ve mühendisçe yaklaşımı gerektirecek kadastro çalışmaları-

nın biraz farkh oluşu, mühendislerin kurumla sağlıklı diyalog

kurulmasını güçleştiriyordu. Bir neden de bu olabilir mi, tek-

nik bir bakanlığa bağlanma İsteğinde?
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Çok yerinde bir noktaya temas ettiniz. Biz mühen-
disler olarak Tapu ve Kadastro'ya geldikten sonra bü-
yük bir çoğunluk tedirgin oldu. Çoğunluk, tahsili lise
seviyesinde, teknisyen, fen memuru düzeyinde. Onla-
rın sandalyelerini ellerinden alacakmışız gibi yanlış ka-
naatlara saplandılar. Aslında o hizmetler mühendislik
hizmetleri değildi. Onların yapabilecekleri hizmetler
vardı... Kısaca, diğer mühendisler gibi, bizim mühendis-
lerimizin hak ve selahiyetlere kavuşması için teknik bir
bakanlığa bağlanması zarureti vardı.

Sız Genel Müdürlükte ne kadar çalıştınız ? Hangi gö-

revlerde bulundunuz ?

Mecburi hizmetim vardı. Bitirir bitirmez Okuldaki
Fotogramecri Enstitüsüne geldim. O zaman Enstitü
Başkanı Arthur BRANDENBERGER'di. Daha önce
Karayollarında çalışıyordum. Orada iyi paralar veri-
yorlardı. Ben onları bırakıp Okula geri gelmiştim. An-
cak burada maddi imkanlar o kadar sınırlı idi ki, hemen
askere gittim. Askerden dönüşte Genel Müdürlüğün
merkez teşkilatında görev aldım. Arazi Kadastrosu ve
Fotogrametri Dairesi Reisliği, Nirengi Şubesi'nde Mü-
dür Muavinliği seviyesine kadar da yükseldim. Dairede
biraz huzursuzluklar oldu. O sıralar, daha önce Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü yapan Fuat Adalı, Toprak
ve İskan Genel Müdürü olmuştu.Beni daha Önceden de
tanıyordu, gel beraber çalışalım dedi. Ben mecburi hiz-
metim olduğunu söyledim. Kızılay'da konuşuyorduk
bunları. Hemen bana, Samsun'a bir uçak bileti aldı.Ya-
rın Samsun'a gideceksin, orada haritayla ilgili şu mese-
leler var, araştırıp geleceksin dedi. Terbiyem hayır de-
meye müsait değil. Döndüm, her şey olmuş bitmiş,
mecburi hizmetim de devredilmişti, Ben oraya gittik-
ten sonra bir Harita Dairesi kurduk. O sıralar, A.K.ve
Fotogrametri Dairesi Başkanı olan Celalettin Songu'yu
da oraya getirdik.

İmar -İskan Bakanlığı'ndo da bir Harita Dairesi var

mıydı ? Orada neler yaptınız ?

Evet, o zaman ayrıca İmar ve Iskan Bakanlığı'nda da
bir Harita Dairesi vardı. Başkanı da Muhittin ARAN'dı.
Ama o çok cılız bir daire idi o zaman. O zamanki
Toprak İskan Genel Müdürlüğü'nde hakikaten iyi hiz-
metler yapıldı. Eski, köklü genel müdürlüklerden biri-
siydi. Toprak dağıtım faaliyetleri vardı. Teknik eleman
yetiştirmek için okulları vardı. Orada hocalık yapma
imkanı doğdu. İyi elemanlar yetiştirildi. İmar ve Iskan

Bakanlığı'nın Planlama imar Genel Müdürlüğü'nün de
bir Harita Dairesi vardı. Haritaların tasdik ve kabul
mercii durumunda idi. Fakat kadro bakımından zayıf
durumda idi- Muhittin bey dışında orada hizmetleri yü-
rütebilecek yüksek seviyede teknik eleman yoktu. Da-
ha ziyade tekniker seviyesinde elemanlar vardı ve bir
de kapasite çok sınırlı idi. İller Bankası büyük sayıda
ihaleleri yapıyor, onların tasdiki için bakanlığa gidince
çok az sayıda haritanın kabulü yapılabiliyordu. Daha
sonra biz İmar ve Iskan Bakanlığı Planlama İmar Genel
Müdürlüğü'ne geçtikten sonra kadromuz bir hayli mü-
kemmel hale geldi. Çok sayıda Harita Mühendisimiz ol-
du. Haritalar Bakanlığa geldikten sonra büroda gerekli
kontrollar yapılıyor, sonra mahalline gidiliyor, arazi
kontrolları yapılıyordu. Raporlar müspet verilmişse
ben de, bizzat, tasdik ediyordum.

Bir yandan da Oda'daki çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz

Bu faaliyetlerimizin meyanında Oda da temel hiz-
metlerimizin noktası idi. Daireden çıkınca Oda'ya,
Oda'dan çıkınca da daireye gidiyorduk. Odalar Birli-
ği'ndeki komisyonlarda çalışmalara iştirak ediyorduk.

Oda'da hak ve yetkilere ilişkin, planlı döneme ilişkin

pek çok çalışma yapılıyordu ama bütün bunların merkezin-

de hep kadastro sorunu vardı, değil mi ?

Evet. Aklımız hep, velinimetimiz sayılabilecek Tapu-
Kadastroda idi ve orayı izliyorduk. Orası bizim temel
kurumumuz. Acaba orası daha iyi nasıl olur ? Sürekli
arayış içindesiniz. Oda da devamlı kadastro ile ilgili hiz-
metler yapmak arzusunda idi, yapıyordu da. Ama ma-
kes (yankı) bulamıyordu. Orada mühendislere hayat
hakkı tanınmıyordu. Nitekim seneler sonra oraya bak-
tığımızda meslektaşlarımızın yine sıradan kimseler ola-
rak kaldıklarını müşahade ettik. Diğer müesseselerde
meslektaşlarımız yüksek makamlarda görev yaptılar.
Bütün bunlar, hakikaten üzüntü ile müşahede edilen
başarılardı. Asıl başarıların ana kurumda, yani Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü'nde olması gerekiyordu.
Öbür müessselere örnek olmak durumunda idi. Tersi
bile olmadı.

Bugün de durum çok farklı değil. Mühendisler belli
yerlere geldiler gerçekten. Öncekinden farklı olarak
şimdi de, kurumda, politikacılar etkili. Her politikacı
kendi partisinden birini getiriyor. Haritacı da olur, baş-
ka biri de olur.
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Siz Genel Müdürlük görevlerinde de bulundunuz. Ana

Ofisinde ve başka bir yerde. Biraz da ondan söz eder mi-

siniz ?

Arsa Ofisi'nde Genel Müdür Muavinliği yaptım. Va-
kıflar Bankası'nın da Genel Müdürlüğü'nü yaptım. Ho-
calarım başta olmak üzere, bu hadiseyi çok takdir etti-
ler. Bir harita mühendisi yalnız kendi dalında değil baş-
ka sahalarda da başarılı olmalı dediler. Nitekim, başka
mesleklerde de bu böyle oluyor.

Bu arada, bir meslektaşımızın da, bir zamanlar, Et ve

Balık Kurumu Başkanı olduğunu hatırlatalım.

Evet. Demek istediğim Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlügü'ndeki meslektaşlarımız uzun süre bir sıra
mühendisi olarak kaldılar, bir türlü yükselemediler.
Çok kıymetli arkadaşlardı. Aynı sıralardan yetiştik. On-
ların da başarılı olmaları gerekirdi.

Kurumların, aslında, çalışan insanlara yükselme olana-

ğını sağlaması gerekir. Kurum olmanın, güvenilir bir kurum

olanın vazgeçilmez koşulu bu.

Bir hadiseyi şimdi hatırladım. Doktorasını yapıp Al-
manya'dan dönen rahmetli Erdoğan Ozbenlİ Tapu ve
Kadastroda çalışmak üzere başvurmuştu. Ben şahit ol-
dum. O zamanki teknik bir dairenin başkanı olan zat,
"Kardeşim, sen doktora yapmışsın, Avrupa'ya gidip
gelmişsin. Senin ne işin var burada. Burası sana yakış-
maz. Başka bir yerde çalışmanız daha uygun olur." Ben
kulaklarıma inanamadım. Nasıl olur ? Böyle yetişmiş bir
elemanı sevgi ile bağrına basacaksın.

Mühendisler orada tam etkin olamadılar, o günlerde

tabii Bugün durum oldukça farklı. Bir dönem bir harita

mühendisi Genel Müdürlük yaptı. Aynı meslektaşımız uzun

yıllar Genel Müdür Yardımcılığı da yaptt. Ama yine de Ka-

dastro'da istenilen, beklenilen gelişme olmadı.

Yüksek görevler, tabiidir ki liyakat meselesidir. Şu
veya bu şekilde bir köşe kaparsınız, ama kalıcı olmaz.
Siz oturduğunuz makama şeref verirseniz o zaman iş
yapabilirsiniz. Yok, makamdan şeref almak gayesiyle
gelmişseniz hiç bir şey yapamazsınız.

isterseniz yine Oda konusuna dönelim. Kadastro konu-

sundan bir türlü kurîulamıyoruz. Odalar Birliği 'ndeki çalış-

malarınızı da konuşuyorduk.

Odalar Birliği'nde, bir müddet sonra, ayrılık-gaygılık
çıktı. Devlet nezdinde de itibarı kalmadı. Çalışmalar,
belli siyasi grupların şu veya bu şekilde görev almaları ile

Sinirli kaldı. Birlik, görev alanların kendilerinin sosyal-si-
yasi kanaatlarının temsilcileri durumuna geldi. Üzülüyo-
rum. Niye böyle oldu ? Keşke olmasaydı. Her gün bir
hadise olurdu, hemen İdare Heyeti'ne getirirlerdi, fikri-
mizi söyleyelim diye. Adamın biri pencereden atılmış,
öbürü yolda giderken kurşunlanmış. Bunun mühendis-
likle, meslekle ne kadar alakası var, bilemiyorum. Mes-
leki bir kuruluşta bunların ilk planda ele alınmasının za-
ruretine inanmıyorum, en azından.

Yönetim Kurullarnda politika alanını bir çizgi İle belirt-

mek gerekiyor herhalde. Kargaşa döneminde bu çizgi çok

belirgin değildi, yorumlar farklı idi. O günler geride kaldı. İs-

terseniz biraz da bugüne bakalım. Oda'nın son durumunu

belki bilmiyor olabilirsiniz. Odaya kayıtlı-kayıtsız, mühendis

sayısı, 9000 dolayında. Şu anda harita mühendisi yetiştiren

yedi-sekiz bölüm var. Bir kaç sene içinde bu sayının ikiye

katlanması olası. Bugün, Oda'nın Kızılay'da, merkezi bir

yerde, iki tane dairesi var. Bu yetmiyor, bir daire daha ki-

ralamış. Dergi'nin 4O.yıhna yaklaştık. Şimdi, indekslere gi-

recek biçimde, bilimsel içerikli ve bilimsel denetimli olarak,

yeni bir biçimde çıkıyor. Ayrıca, sık sık haberleri ve mesleki

irdelemeleri içeren bir bülten yayınlanıyor, İki yılda bir, mes-

leki ve teknik kurultaylar yapılıyor. Nerelerden nerelere gel-

dik. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Tabii çok mutlu oluyorum, 29 kişilik bir kadrodan
binleri bulan bir meslek kitlesine ulaştık. Başladığımız
zaman bütün Türkiye'de on bin civarında mühendis
vardı, İnşaatçısı, Ziraatçısı, Ormancısı, hepsi. Böyle bir
şeyin hayali mümkün değildi, düşünülemezdi.

Beşir bey, Özgeçmişiniz hakkında da özet bir bilgi lüt-

feder misiniz.

Ben 1931 yılında Mardin'de doğdum. İlkokulu Mar-
din'de ve bir kazasında okudum, Orta Okulu da yine
Mardin'de okudum. Okul durumu o zamanlar çok sı-
nırlı idi. Mardînin bütün kazaları dahil bir tek orta okul
vardı. Mardin'de lise yoktu, Güney-Doğu'da bir Diyar-
bakır'da vardı. Bugünkü üniversite hüviyetinde bir lise
idi. Mardin'den, Siirt'cen, Muş'tan, Bitlis'ten, Hakka-
ri'den bütün o civardaki yerlerden talebe gelirdi. Çok
da zor bir lise İdi. Çok kıymetli hocalar vardı. Mesela
edebiyat hocami2, sonradan Türkiye çapında şöhret
oldu : Ahmet KABAKLİ idi.

Öğrenime başladığınızda hangi dillen biliyordunuz ?

İlkokula başladığımda üç dil biliyordum : Türkçe,
Arapça, Kürtçe.
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Bu dilleri şimdi biliyor musunuz ? Kürtçenİn hangi türü?

Kürtçeyi maalesef unuttum. Kürtçenİn asıl, "hoch
deutch" gibi, ""hoch" Kürtçeyi öğrendim. Yani Kır-
mançi dedikleri. Zazaca çok farklı. Kırmançi bilenler
Zazaca anlayamaz. Arapçam fena değil, ilerletme imka-
nına kavuştum. Bir de Almanca tabii. Tanıştığım müte-
vazi (alçakgönüllü) bir zat, "Şarktan-garptan bir kaç li-
san biliyorum demişti. Bu çok güzel bir şey hakikaten.
Sadece batıyı görmek ve anlamak yetmiyor...

Ortaokulu bitirmiştiniz, sonra? Devam eder misiniz.

Ortaokulu bitiriyorsunuz ama bizim zamanımızda
bir de eleme imtihanı vardı. Sorular Milli Eğitim Bakan-
lığı'ndan kapalı zarflarla geliyor, heyet huzurunda açılı-
yordu. Okulu bitirdik. Babam mütevazi bir memur. Iki-
üç kardeş yetişmişiz, hepimizi okutmasına imkan yok.
Derken, eleme imtihanlarından sonra, okulda, leyli
meccani (parasız yatılı) talebe alınacak diye bir ilan gör-
dük. Olur mu, olmaz mı derken sınavı kazandık, Diyar-
bakır Lİsesi'ne vermişler. Kısaca, oranın Fen Kolu'ndan
mezun oldum.Tatİlde Bakır-Maden fabrikasında 2.S lira
yevmiye ile üç ay çalıştım, bir hayli para bitiktirdim. İki
buçuk lira çok para îdi. O para İle trene atlayıp istan-
bul'a geldim. Okullar hakkında bilgi yok, ne yapacağımı
bilemiyorum. Matematiğe biraz alakam olduğu için,
zevkimi tatmin ettiği İçin mühendislik olsun dedim. O
zaman lise olgunluk imtihanından alınan puanlara göre
üniversiteye alınıyordu.Benim tam puana yakın bir pu-
anım vardı, istediğim yere girebiliyordum. En yüksek
puan İnşaat Fakültesi idi. Ama para yok, pul yok. O sı-
ralar bir ilan gördüm ; Teknik Okul'a bursla öğrenci
alınacak diye. Yani bu mesleği seçmem tamamen tesa-
düf oldu.

Burs veren kurum, veli nimetimiz diye adlandırdığımız

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Pek çok meslektaşı-

mız, arkadaşlarımız gibi siz de Kadastro sayesinde yüksek

tahsil yapma olanağı buldunuz, değil mi ?

Evet, öyle sayılır. O sebeple hep aklımız Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü'nde oluyor. Kadastro ko-
nularına ve problemlerine yakın duruyorduk. Teknik
Okulu 1953 senesinde bitirdim. Daha önce stajımı Di-
yarbakır Karayolları 9.Bölge'de yapmıştım. Mezun ol-
madan önce de bir müddet çalıştım. İyi para veriyor-
lardı. Mezuniyetten sonra da bir müddet orada çalış-
tım. Benimle beraber orada çalışan hiç bir meslektaş
yoktu.Ankara'ya geldim. Zaten mecburi hizmetim de
vardı. Fotogrametri Dairesi'ne tayinim yapıldı. Biraz

önce anlattığım gibi, Fotogrametrik yönteme geçile-
cekti. İlk çalışmalar Teknik Okulu Fotogrametri Labo-
ratuarı'nda, Prof.Dr.A.BRANDANBERGER yönetimin-
de yapılıyordu. Asistan olarak bir müddet çalıştıktan
sonra 1954 yılında askere gittim.

Askerlikte kıta hizmetini nerede yaptınız ?

Yedek Subay Okulu'nu, Polatlı'da, bitirdikten son-
ra, biz harita mühendisiyiz, kıta hizmeti yapacak duru-
mumuz yok, diye Genel Kurmay'a müracaat ettik. Bizi
kuraya dahil etmediler, bir kısmımızı Harita Umum
Mürürlüğü'ne, bir kısmımızı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü'ne , bir arkadaşımızı da burslu olduğu kuru-
ma, MTA'ya , gönderildik. Harita Umum Müdürlüğü'de
gitmeden önce bir ay kadar kıtada görevlendirildik.

Harita Genel Müdürlüğü'nde hangi görevde çalıştınız 1

Araziye çıktınız mı ?

Hayır, araziye çıkmadık. Büroda nirengi hesapların-
da çalıştık. Sene 1955-1956. O zamanlar birinci derece
muvazene (dengeleme) hesapları yapılıyordu.

Askerlik hizmetinden sonra, biraz önce anlatmıştınız.

Önce bir süre Tapu ve Kadastro Gend Müdürlüğü, daha

sonra da İmar ve Iskan Bakanlığı'nda çalıştınız. Bir araltk

da yurt dışına çıkmıştınız.

Planlama-İmar Genel Müdürlüğü Harita Dairasi'nde
Fen Heyeti Müdürü olarak 1966 yılına kadar çalıştım.
O zaman, İmar ve Iskan Bakanlığı'na Federal Almanya
imar ve İskan Bakanı gelmişti. Bakanlıkta araştırmalar
yaptılar. Giderken de bir cemile olmak üzere, bakanlı-
ğa 10 kişilik burs tahsis ettiler. Bu bursa bir hayli mü-
racaat oldu. Alman Kültür Merkezi'nde imtihan olduk.
Almanya'da tahsil etmiş mühendisler de vardı. Onlar-
dan kazanamayan da oldu. Ben kazandım. Haritacı ola-
rak da bir tek ben vardım. Berlin'e gittik. Orada bizim-
kine benzer İmar - İskan Bakanlığı var. Orada mesleki
çalışmalar yaptık. Sekiz aylık bir burstu. 1970 yılında,
tekrar bir senelik burs aldım, Almanya'dan. 1971 yılının
sonlarında döndüm. Arsa Ofisi Genel Müdür Yardım-
cılığı görevine atandım. Genel Müdür bir hukukçu idi.
I978'e kadar orada çalıştım.

Buıradan Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'ne atan-

dınız.

Şöyle oldu. I978'de, seni Türkiye Vakıflar Banka-
sı'na Umum Müdür yapalım dediler. Başbakan Demirel
idi. "Bankacı değilim, anlamam" dedim. "Senin bürokra-
tik hayatını biliyoruz. Başarılı bir geçmişiniz var. Banka
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Umum Müdürlüğü mutlaka bir ihtisas makamı değildir.
Mesele idareciliktir." dediler. O şekilde teklif ettiler.

8u görevde ne kadar kaldınız ? Bankalarda o/up biten-

ter konusunda, son zamanlardo yaztlı-sözlü basında bir çok

haberler yer alıyor. Sakıncası yoksa bize biraz bilgi verir mi-

siniz ?

Memnuniyetle. Ben fazla uzun müddet kalmadım,
istrfaen ayrıldım. Kendi isteği ile bu makamdan ayrılan
ilk ve tek umum müdür oldum. Niye böyle oldu diye-
ceksiniz ? Bu sorunun cevabı size her şeyi anlatacaktır.
Çok zor günler vardı. O zaman Türkiye'de korkunç bir
uçurum vardı, resmi piyasa ile özel piyasa arasında.
Bankalar %10-15'ten fazla atamıyorlardı. Dışarda ise
%100'ün üzerinde faiz vardı. Bankaya müracaat eden
bir kimse hiç bir şey yapmasa para alsa, onu bir sene
alıkoyduktan sonra bankaya iade etse bankaya % 10-15
fazlası ile iade edecek. Buna mukabil %IOO kar edecek.
Korkunç sui istimallerin olabileceği bir ortam vardı.

Politik baskılar da vardı tabii.

Politik baskı korkunçtu. O zamanlar bankanın sta-
tüsü yarı devlet bankası durumunda idi. Benden önce-
ki umum müdür çekirdekten yetişme bankacı idi. Siya-
sal Bilgiler mezunu. Bankayı, o zamanki parayla 500
milyon lira zarara sokmuştu. Bu para bankanın serma-
yesinden büyük bir para idi. Ben geldim. Özür dilerim,
övünmek gibi olmasın, üç ay içinde, o zararı kapattım,
kara geçtim. Bunu nasıl yaptınız diyeceksiniz. Çok ba-
sit. Gider-gitmez bir tamim yayımladım. Dedim ki :
"Hizmet edecek arkadaşlar, başarılı olacaklar taltif edi-
lecektir. Başarılı olmayanlar da hiç bir şey beklemesin.
Ama hiç kimse de siyasi bir tehcir altında kalacağını dü-
şünmesin. Mutlaka benim himayemde olacaklardır." Bu
sözlerim büyük bir yankı uyandırdı. Başta sendika ol-
mak üzere, inanamadılar. Böyle bir umum müdürün ol-
ması, hakikaten herkesi gayretli çalışmaya şevketti.
Kadroda en ufak bir değişiklik yapmadan, kısa zaman-
da zararı kapattık, kara geçtik. AÜaha çok şükür, o şe-
kilde devam ettik. Fakat şartlar o kadar ağırdı ki. alış-
mışlar, telefonu açıyor, şunu şüyle yap, bunu böyle
yap...Onlara şöyle diyordum : "Sayın bakan, sayın mil-
letvekili, dediğinizi tetkik edeceğim. Hakikaten haklı bir
durum varsa, memnuniyetle yaparım. Ama değilse yap-
mam." Haksız taleplerin hepsini reddettim. Zaten vazi-
feye başlarken bakanla pazarlık etmiştim ; "Bana yar-
dımcı olacaksınız. Ben icraat yaparken bana gelecek si-
yasi baskıları biliyorum. Ben bunların hepsine karşı ko-

yacağım, eğer haksızsa. Haklı ise elbette yapacağım."
"...peki söz veriyorum." dedi. Fakat bir müddet sonra
anladım ki, değil bakan başbakan bile bu işin içinde. Dü-
şündüm. Aldığım memur terbiyesi böyle fazla serkeş
oimamı gerektirecek bir durum değildi, " Bankanın za-
rar görmesini istemediğim için istifa ediyorum" dedim,
kimse inanamadı. "Kararın kat'i mi ?" "Kat'i" dedim.
Araya bakan koydular, mani olmak istediler, istifamı iş-
leme koymadılar. Sonunda ben kat'İ kararlıyım dedim.
Bu hareketimle bankanın, hiç olmazsa bir müddet da-
ha, selametle işgörebileceğine inanıyordum. O inançla
bunu yapmıştım. Fakat maalesef yanıldığımı anladım.
Benim haleflerim politikacılara bütün kapıları ardına
kadar açtılar, banka büyük ölçüde zarara uğradı. Benim
zamanımda bankanın bir tek kuruşu zayi olmadı, Alla-
ha şükür.

Genel MUdürlük'ten ayrıldınız, sonra, bildiğim kadarı ile

Almanya'ya gittiniz, değil mi ?

Emeklilik imkanım vardı, emekliliğimi istedim. Ha-
nım köylü olmağa karar verdik. Türkiye'den nakl-i me-
kan ettik. Almanya'ya gittik. Otuz senelik memuriyet
hizmetinden sonra kendimi yorulmuş hissettim. Fazla
bir şey yapmak istemedim. Her insanın bir hobisi var-
dır ya. Ben de okumaya meraklıyım, okumakla vakit ge-
çireyim dedim. Bu arada bir takım fahri hizmetler yap-
mak durumu oldu. Almanya'da bizi tanıyan, bizlere yar-
dımcı olabilecek bir grup insan vardı. Onlar da Alman
müslümanları. Onlarla beraber çalışma imkanları doğ-
du Biliyorsunuz, Almanya'da Nazi devrindeki taassubu
yoksa da, yabancılara karşı pek sempati yoktur. Mü-
nevverleri içinde mutlaka çok kıymetli, hakikaten , in-
sani değerler taşıyan insanlar vardır. Ama içlerinde an-
cak bizi canıyan, bizi anlayan Alman Müslümanları, on-
ların çoğu da entellektüel kimseler. Bizim kültürümüzü
tanıyan o insanlarfa beraber... Almanya'daki müslüman-
ların bağlı olduğu bir konsey var, Hamburg'da, Köln'de,
Münih'te benzeri kuruluşları içine alan. Teolog olma-
mama rağmen, ben, üç-dört yıl, Almanya İslam Konse-
yi Başkanlığı yaptım.

Bir de Milli Görüş Teşkilattan var. Sizin onlarla ilişkiniz

var mı ?

Onlar ayrı. Onların, Milli Görüş ismi altında cami-
leri var. Yalnız şu var ; Islami kuruluşlar içinde üye ol-
ma durumları olanlar oluyor. Derken seneler geçiyor,
yaşlanıyoruz tabii.

Çok teşekkür ediyorum.
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Orman Yağmasına Kesin Çözüm!

Dr. Erdal KOKTURK'

Orman dışına çıkarılan ve kamuoyunda " 2 - B "
olarak bilinen yerlerin satışı için, anayasanın 169. ve
170. maddelerindeki değişiklik istemlerinin, Cumhur-
başkanı tarafından "veto" edilmesinin ardından; hal-
kın, kamuoyunun, yargının ve Cumhurbaşkanının
haklı uyanlarına rağmen, AKP'li 59. Hükümet, inadın-
dan vazgeçecek gibi görünmüyor. Şimdilik "askı"ya
alınmış görünse de, 2-B konusunun tekrar gündeme
geleceği, ardından referanduma gidileceği ve son sözü
halkın söyleyeceği kesin!

Ormanlar, Devletin egemenliğinde (hüküm ve ta-
sarrufu altında)dir ve özel yasa kurallarına bağlıdır.
Hazine adına tapuya rescil edilmeleri, bağlı oldukları
kurallarda bir değişiklik yaratmayacağı gibi. kamu ma-
lı olma niteliklerinden bir şey kaybetmelerine de yol
açmaz. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kamu
malı dışına çıkarılmadan, her ne şekilde olursa olsun,
ormanın kişiler adına tapu kütüğüne tescil edilmesi il-
gilisine hak sağlamayacağı gibi, iyi niyete dayanarak ve-
ya kazandırıcı zamanaşımı yoluyla edinilmeleri veya
özel mülkiyete konu olabilecek şekilde tespitleri ve
tescilleri de olanaksızdır. Anayasa Mahkemesi de
(17.12.2002 tarihli ve E.2000/75, K.2002/200 sayılı ka-
rar), ormanların anayasa ile (madde: 169) Özel koru-
ma ve güvence altına alındığını belirtmektedir. Ancak,
nasıl oluyor da. özel koruma altına alındığı belirtilen
devlet ormanları üzerinden, "'2-B" adıyla, kontrol dışı
ve yağmaya açık alanlar oluşabiliyor?

Oysa, anayasada, ormanları daraltmak amacıyla iş-
lenen suçlar " a f dışında tutulmuş; ayrıca, Orman Ya-
sası'nda, orman olan bir yeri tahrip ederek işgal eden
ve yasalara aykırı biçimde kullanan kişilerin " o r m a n ı
açma ey lemler i " suç sayılmış ve cezalandırılmaları
öngörülmüştür, öngörülen yaptırımlara rağmen, or-

* Beykoz Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı

manların haksız biçimde sahiplenme yoluyla bütünlü-
ğünü bozan ve orman dışına çıkartılmasına yol açan
eylemler azalacağına giderek artmıştır. Bunun başlıca
nedeni, anayasanın 169. maddesinin İlk üç fıkrasında,
"ormanları koruyan ve güvence akma alan hii-
kümler"e yer verilmesine karşın, dördüncü ve son
fıkrasında tam tersi benimsenerek, orman dışına çıkar-
maya sonsuza değin hukuksal ve yasal bir zemin yara-
tılmasıdır. Anayasadaki bu çelişki giderilmeden, or-
manları korumak ve güvence altına atmak olanaksızdır!

Bir yer, orman niteliği ile özel koruma altında
İken, "bilim ve fen bakımından nitelik değiştir-
dîği"(0 savıyla orman dışına çıkarıldığında, " 2 / B "
olarak tanımlanmakta ve böylece "sahipsiz, kolay-
ca işgal edilebilen, yağmalanabilen, İmar mev-
zuatına aykırı biçimde rahatlıkla kullanılabi-
len, kaçak yapılaşmaya elverişli" hale gelmekte-
dir. Bu yerler, tapu dışı "harici senetle" alınıp satı-
larak her türlü denetimden uzak, istenildiği gibi kulla-
nılabilmektedir. Ormanın "nitelik" değiştirmesi, ya-
ni bir yerin orman özelliğini yitirmesi, doğa olayları
sonucu değil; tersine insanın tahrip etmesi, işgali ve
ağaçları kesmesi ile oluştuğuna göre, anayasada or-
man dışına çıkarmaya Üişkin kuralların bilimsel bir
açıklaması ve temeli olduğu söylenebilir mi?

Kaldı ki, gazetelere de yansıyan fotoğraflardan gö-
rüldüğü gibi, dört bir yanı ormanlarla çevrili olan ve
yararlanmak için ormanın geçilmesi ve kullanılması zo-
runlu bulunan "orman içi açıklıklar" da orman dı-
şına çıkarılmışlar ve bu yolla villalar veya fabrikalar ta-
rafından işgal edilmişlerdir. Oysa, Orman Yasası (mad-
de: 17/2) ve Yargıtay'a göre, orman bütünlüğünü bo-
zucu niteliğe sahip bu yerlerin, özel mülkiyete ko-
nu olmaları olanaksızdır ve işgal edilmeleri duru-
munda, orman yönetiminin doğrudan el koyma hakkı
bulunmaktadır. Buna rağmen, bu nitelikteki yerlerin
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de orman kadastro komisyonları tarafından orman dı-
şına çıkarılmaları düşündürücüdür. Dolayısıyla, " 2 - B "
alanlarının tümünün, 31.12.1981 günü itibariyle orman
olup olmadıklarının yeniden incelenmesi ve hukuka
aykırı işlemlerin iptal edilmeleri ve işgallerin de kaldı-
rılmaları gerekmektedir. Hiçbir kişi veya kesimin hu-
kuka aykırı davranışları, yanlarına kar kalmamalıdır.

Ormanları sınırlandırma ve 2-B uygulaması, Or-
man Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman kadastro
komisyonları tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma ta-
mamlandıktan sonra, orman rejimi dışına çıkarılan
yerler, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın istemi üzerine
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından fiili
kullanım (işgal) durumuna göre sınırlandırılmakta ve
orman köylüsünün yararlanmasına tahsis edilmek
amacıyla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel
Müdürlüğü tasarrufuna geçmektedir.

Bu üç kurumun, tam bir eşgüdüm ve işbirliği için-
de çalışmaları gerekmektedir. En küçük bir gecikme
veya savsaklama, bir sonraki kurumun deveye girme-
sini olumsuz etkilemekte ve bir belirsizlik ve sahipsiz-
lik ortamı doğmaktadır. Örnek vermek gereltirse, Or-
man Genel Müdürlüğü, daha dnce orman olan bir ye-
ri orman dışına çıkardıktan sonra, bu yerin artık ken-
di görev alanı dışında kaldığını düşünerek hiçbir şeye
karışmamakta: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından fiili kullanım kadastrosu yapılmayan 2-B
alanları da 2924 sayılı Yasa koşulları yerine getirilme-
diği gerekçesiyle ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafın-
dan sahiplenilememekredir. Bu durumu fırsat bilen iş-
galciler de, bugün tanık olduğumuz ortamı yaratmak-
tadırlar. Böyle bir durum üzüntü vericidir. Zaten hiç-
bir işin doğru dürüst yapılmadığı ülkemizde, ormanla-
rın sınırlandırılması ve 2/B konusunda da benzer du-
rumlar yaşanmaktadır. Belediyeler ve valiliklerin, bu
alanlar üzerindeki kaçak yapıların önlenmesinde etkili
olamadıkları da bir gerçektir. Kısaca. Devletin tüm or-
ganlarının, ormanlar ve 2-B alanlarının yağmalanmasın-
da payları bulunmaktadır. Yağmanın sorumlusunun
bulunmaması ise. başıboşluğun tipik bir göstergesidir.

769 604 km^ olan ülke yüzölçümünün %26'sını
oluşturan ormanların (201 992.16 km ) 66 yılda
(1937-2002) %80.5'i sınırlandırılmış ve sınırlandırılan
ormanların da yalnızca dörtte biri tapuya tescil edil-
miştir. "Bir yerin orman sayılıp sayılmadığını

belirleme işinin, tam anlamıyla bîr uzmanlık işi

olduğu" gerekçesiyle (Yargıtay H.G.K.Kararı.
30.09.1981, E.I-167. K.656) harita mühendislik hiz-
metleri devre dışı bırakılarak, orman kadaso^o komis-
yonları eliyle yürütülen ve orman kadastrosu olarak
adlandırılan, ormanların sınırlandırılması ve tapu kütü-
ğüne tescil işlemlerinde, özel ve koruyucu önlemlere
rağmen başarılı olunamamıştır. Başarısız sonuçlarda,
"ormanlara ait haritaların kadastro teknik
standartlarına uygun yapılmaması" etkili olmuş-
tur. Bunun bir sonucu olarak, 66 yılda 4734.19
km lik bir alan orman dışına çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, sürdürülebilir ormancılık açısın-
dan, orman alanlarının nicelik ve niteliğini olumsuz et-
kileyecek etkenler yok edilmeli ve orman alanlarının
azalmasına yol açan nedenler ortadan kaldırılmalıdır.
Anayasa Mahkemesi'ne göre (14.03.1989, E. 1988/35,
K 1989/13). "...ne olursa olsun orman olarak sı-
nırlandırılmış bir yer, artık ormandır..." ve ana-
yasanın 169. maddesinin son fıkrasının olanaklı kıldığı
durumlar dışında, orman sınırlarında daraltma yapıla-
maz. Sınırlandırılması ardından tapu kütüğüne de kay-
dedilmesi gereken ve böylelikle koruma ve güvence
altına alınabilen ormanların, ancak bundan sonra istis-
marı ve talanı olanaksız hale gelir. Böylece, kesinleşen
ormanların içinde kalan ve Devlet ormanı sayılması
nedeniyle geçerliliğini yitiren tapu kayıtlarına değer
verilemez ve yasal yönden hiçbir değer taşımayan iş-
lemler de geçerli sayılamaz (Anayasa Mahkemesi Ka-
rarı. 01.06. 1988, E. 1987/31, K. 1988/13; Anayasa Mah-
kemesi Karan, 01.06.1988, E. 1987/32. K.1988/14)!
Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planı'nda (sayfa: 140), or-
man kadastrosu, ormansızlaşmayı yok edecek en
önemli faaliyetler arasında sayılmakta ve kadastro iş-
lerinin tamamlanmaması, ormancılık sektörünün te-
mel sorunları arasında kabul edilmektedir.

Türk hukuk sisteminde, "...bir yerin orman

olup olmadığını belirleme işinin..." uzmanlık ge-
rektirdiği ve orman mühendislerine ait olduğu belirtil-
miştir. Bir yerin orman olup olmadığı belirlendikten
sonra, bu yerlerin ölçülerek tapu kütüğüne tescil edil-
mesi de bir uzmanlık işidir ve harita ve kadastro mü-
hendisleri tarafından yapılmaları gerekir. Dolayısıyla,
ormanların, "arazide tespiti ve sınırlarının belir-
lenmesi (tahdit)" işinin orman mühendisleri tara-




