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DK Çalışma Yeri

Madde 9- SHKMMB'nin kanuni adresleri ile bu bü-
rolarca üretilmiş ya da üretilmekte olan
SHKMMH'nin yapıldığı yerdir.
DK Çalışmaları

Madde 10- DK'lar; çalışmalarını HKMO Yönetim
Kurulunca atanan Komisyon Başkanının başkanlı-
ğında çalışma yerinde ve aşağıda belirtilen şekilde
yürütür ve gerektiğinde çoğunluklu kararlar alarak
çalışmalarını tamamlar.
İlgili SHKMMB'nin;

Odaya tescil işlemlerinden sonra gerçek ve tü-
zel kişiliğinde herhangi bir değişikliğin yapılıp
yapılmadığı, (Karar Defterinde, Ticaret Sicil
Gazetesinde vb.)

SHKMMB'de çalışan ücretli mühendis ve tek-
nik elemanların özlük ve ekonomik haklarına
yönelik yasal mevzuat hükümlerinin işletilip iş-
letilmediği,

SHKMMB Tescil Yönetmeliği hükümlerine
uyulup uyulmadığı,

Açılan şube ve irtibat bürolarının faaliyetlerin-
de SHKMMB Tescil Yönetmeliği hükümlerine
uyulup uyulmadığı,

Yüklenimlerine aldıkları denetime konu olan
işlere ilişkin, büro ve/veya arazide yapılan üre-
timlerin yasal, teknik ve idari kurallara uygun
olup olmadığı,

HKMMH'nin üretim sürecinde meslek etiğine
uyulup uyulmadığı,

Konularında çalışmalarını bu yönetmeliğin eki
olarak yayınlanan Denetim Formu'na göre rapora
bağlar.

Genel Hükümler

Madde 11- Yapılacak denetim ile ilgili konu,
yer, tarih ve benzeri bilgiler denetim tarihinden 15
(onbeş) gün önce HKMO Yönetim Kurulu'nca ilgi-
li SHKMMB'na yazılı olarak bildirilir.

Madde 12- Denetime tabi tutulan
SHKMMB'nin yetkili SHKM'si kendilerine bildirilen
tarihte denetime hazır olacaktır. Bildirilen tarihte

yetkili SHKM'nin denetime hazır bulunmaması ve-

ya denetim yapılmasına engel olunması halinde,

DK'lar gerekli kararı alır ve denetime son vererek

raporunu düzenler. Denetim yaptırmayan ve yanıl-

tıcı bilgi ve belge veren SHKM'ler için HKMO ve

TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem

yapılır.

Madde 13- İncelenmek amacıyla istenen ilgili

bütün belge ve bilgiler, yetkili SHKM tarafından

DK'nın denetimine sunulur.

Madde 14- İlgili SHKMMB gerekli hallerde

DK'yı denetime konu olan işin mahalline gidilme-

sinde kolaylık sağlayacaktır.

Madde 15- DK'ları görev yaparken kamu ku-

rum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerden gö-

rüş ve bilgi istemeye yetkilidir.

Madde 16- Tutulacak tespit tutanakları ve ra-

porlar mahallinde düzenlenerek, ilgilisi ve komis-

yon üyelerince imzalanacaktır.

Madde 17- HKMO Yönetim Kurulu; Denetim

Komisyon çalışmaları esnasında her türlü harcama-

yı Oda gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılar.

Madde 18- Düzenlenen rapor ve ekleri komis-

yon tarafından üst yazı ile en geç yedi gün içerisin-

de HKMO Başkanhğı'na sunulur. HKMO Yönetim

Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda

alınan karar ve ekleri, ilgili Şube Başkanlığı ile

SHKMMB'ye bildirilir.

Madde 19- HKMO Yönetim Kurulu kararı ile

DK'ların görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 20- Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim

Kurulu'nun onayından sonra, Oda yayınlarının her-

hangi birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönetmeliği yürütmeye HKMO

Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.
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HKMO SÜREKLİ BİLİMSEL
TEKNİK KOMİSYONLAR CALISTAYI

25-26 Eylül 2OO4 tarihlerinde Derbent / Kocaeli'de yapıldı.

Bilindiği üzere Odamız 39. Olağan Genel Kuru-
lu'nda Divan Başkanlığına verilen bazı komisyonların
adlarının değiştirilmesi ve Türkiye Ulusal Kartografla
ve Bilişim Birliği kurulması gibi önergeler üzerine yapı-
lan görüşmeler sonucunda, tüm bu önerilerin Yönetim
Kurulunca geniş katılımlı olarak düzenlenecek bir çalış-
ta/da ele alınması kararı verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz verilen bu görevi 39. Dönem
Çalışma Programına yansıtarak hayata geçirmiş olup,
bu kapsamda öncelikle 12 Haziran 2004 tarihinde İs-
tan bulda Odamız STBK Başkanlarının katıldığı bir top-
lantıda konu ele alınmış ve 5 kişilik bir STBK Çalıştayı
Düzenleme Kurulu oluşturulmuştur.

Düzenleme kurulunca Yönetim Kurulumuzla koor-
dineli yürütülen çalışmalar sonucunda, Çalıştayın tek-
nik detayları sonuçlandırılarak, 25-26 Eylül 2004 tari-
hinde Kocaeli'nde; Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz, Denetleme ve
Onur Kurullarımızdan birer temsilci, Şubelerimizi t em-

si I en bir yönetim kurulu üyesi, STBK'lardan 4'er kişi ve
Yürütme Kurulunca belirlenen konuşmacıların katılı-
mıyla, Oda tarihimizde ilk kez düzenlenen oldukça ge-
niş katılımlı bir STBK Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bu çalıştay "STBK'ların Geçmişi, Mis-
yonları, Yeniden Yapılanma Gereksinimleri, Gelecek
Projeksiyonları1' başlığı altında toplam 52 kişinin katılı-
mıyla, yarım günlük dört birleşim ve her birleşim iki
oturumdan oluşmak üzere katılımcılara ekte sunulan
bir program dahilinde yürütülmüştür. Her bir oturum-
da tartışılacak konuların katılımcılara açılımı için davet
sunucular, hiçbir etki olmadan moderato Her tarafından
en optimum katkı yaparlar öngörüsü ile çağrılmışlardır.
Çalıştayın kent dışında yapılmasının temel nedeni, katı-
lımcı meslektaşların işlenen konulara konsantre olmala-

rını sağlamak olarak düşünülmüştür. Ayrıca 25.09.2004
günü saat 21:00'da iki oturumdan oluşan bir forum ça-
lıştayı eklenerek çalışmaların zenginleştirilmesi ve daha
verimli olmasına katkı yapması hedeflenmiştir.

2 Gün süren çalıştay Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından
25-26 Eylül 2004 günlerinde Kocaeli ili Büyükderbent
Beldesinde gerçekleştirimiş ve bu çalıştayın sonuca gi-
dici yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla 6 Kasım 2004
günü İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi, Tünel - İs-
tanbul'da ortak bir toplantı daha yapılmıştır. Ağırlıklı
olarak yapılan toplantıda Sürekli Bilimsel Teknik Ko-
misyonların verimliliğini artırmak için her kademede
dile getirilen yeniden düzenlemeye ilişkin belirgin öne-
riler ve HKMO Kartografya Komisyonunun "Türkiye
Ulusal Kartografya ve Mekansal Bilişim Birliği" kurul-
masına ilişkin önerisi detaylı olarak tartılmıştır.

Daha sonra 6 Kasım 2004 tarihinde İstan bu I da, Oda
Yönetim Kurulu üyelerimiz, TMMOB Yürütme Kurulu
üyemiz, Odamız On ur,Denetleme ve Şube Yönetim
Kurullarımızdan bir üye, Çalıştay Yürütme Kurulu, Mo-
deratörler ve STBK Başkanlarının katılımıyla Çalıştay
Değerlendirme Toplantısı yapılmış olup, STBK'ların ye-
niden yapılandırılmaları gerekliliği, isim degişkligi öneri-
leri, verimliliğini artırmak için yapılan öneri ve sunumlar
çalışta/da aşağıdaki başlıklar altında gruplandırılmıştır.

a) Mevcut HKMO Sürekli Bilimsel Teknik Komis-
yonlar (STBK) Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi-
ne ihtiyaç olup olmadığı üzerinde görüşülmüş ve genel
olarak bir yeniden yapılandırma ihiyacı olduğu görü-
şü hakim olmuş,

b) Mevcut Oda STBK Yönetmeliğinin 8. maddesi
ile belirlenen, "STBK'ların Oda Yönetim Kuruluna da-
nışmanlık görevi yapmaları temel ilkedir." anlayış ve
yaklaşımının dar kapsamlı olduğu, genişletilmesi gerek-
liliği üzerinde durulmuş,
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c) Oda mevcut STBK'larının mevcut durumu İle
çok sayıda olduğu, bunların birleştirilmesi, ve sayıları-
nın azaltılması konusunda yapılan öneriler görüşülmüş,
yeni oluşacak ve eklenecek komisyon İsimleri hakkında
görüşler sunulmuş,

d) STBK'ların Kuruluş Biçimi, Üye sayıları, Başkan,
Başkan Yardımcısı, Sekreter üyeler, bunların seçilme
biçimleri üzerinde görüş ve öneriler sunulmuş,

e) STBK Başkanlarının kendi aralarında ilişkileri ko-
nusunda STBK Başkanlarından oluşan bir Başkanlar
Kurulu olabileceği,

f) STBK Başkanlarının STBK'lar arası eşgüdüm İçin

bir Eşgüdümcü (Koordinatör) olarak atanması şeklin-
de sunulmuştur.

Yine 39.Genel Kurul Kararı gereği Odamıza veri-
len görev gereği; HKMO Kartografya Komisyonunun
"Türkiye Ulusal Kartografya ve Mekansal Bilişim
Birliği" kurulmasına İlişkin önerisi detaylı olarak değer-
lendirilmiş, buradaki görüşmeler sonunda Kartografya
Komisyonuna kurulması düşünülen birlikle İlgili prensip-
te "evet" denilmiş ve İşin teknik yönlerini araştırma gö-
revi Kartografya Komisyonuna görev obrak verilmiştir.

Tüm bu kapsamda yapılan çalışmalar halen devam
etmekte olup, Yönetim Kurulumuzca kesinleşen bir
karar bulunmamaktadır. Çalışmalar tamamlandığında
Çalıştayın kesin sonuçları üyelerimizle paylaşılacaktır.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
1.Birleşim
M od erat ör
Konular
Sunucu katılımcılar

2.Birleşim
M od erat ör
Konular

Sunucu katılımcılar

Forum
1. Bölüm
Forum yöneticileri

2. Bölüm
Forum yöneticileri

B.Birleşim
M od erat ör
Konular
Sunucu katılımcılar

Prof. Dr. Tevfik AYAN - Mesl. Eğt. Yay. STBK Başkanı
Mesleğimizin diğer disiplinlerle, meslek odamızın ulusal-uluslararası örgütlerle olan
Hüseyin ÜLKÜ - HKMO Başkanı
Muhittin İPEK - Dış İlişkiler STBK Başkanı

Prof. Dr. Rasim DENİZ - Jeodezi STBK Başkanı
Mesleğimizin eğitim öğretim vizyonu, eşdeğerlik sorunu (akreditasyon),
yetkin mühendislik (sertifikasyon), etik sorunlar.
Celal BEŞİKTEPE - TMMOB YK Eski Üyesi
Yard. Doç. Dr. Çetin MEKİK - ZKÜ
Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK - Kadastro STBK Üyesi/KOÜ,
Doç. Dr. Cengizhan İPBÜKER - İTÜ, Yard. Doç. Dr. Çiğdem
GÖKSEL-İTÜ

9 ve 10. THBTK'nın değerlendirilmesi.
Prof. Dr. Tevfik AYAN
Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR- 10. THBTK Yürütme Kurulu Başkanı,
Kadastro teşkilatının yeniden yapılanması ve yeni modelin tartışılması.
Hüseyin ÜLKÜ ve Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK

işkileri.

Prof. Dr. Hüseyin ERKAN - Kadastro STBK Başkanı
STBK'ların mevcut çalışma anlayışları ve yeniden yapılandırılmalarına ilişkin öneriler.
Cengiz DAĞDELEN - HKMO Genel Sekreteri
Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ - YTÜ, Yard. Doç. Dr. Engin GÜLAL - YTÜ
Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK, S. Gökşin SEYLAM - Kadastro STBK Üyesi

4. Birleşim
Moderatör : Prof. Dr. Mehmet SELÇUK
Konular : Ulusal Kartografya ve Mekansal Bilişim Birliği kurulması önerisi.
Sunucu katılımcılar : Yard. Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ - YTÜ

Doç. Dr. Necla ULUĞTEKİN - Kartografya STBK Üyesi/İTÜ
Yük. Müh. Ahmet Özgür DOĞRU - Kartografya STBK Üyesi/İTÜ
Yük. Müh. Melih BAŞARANER - Kartografya STBK Üyesi/YTÜ

Çalıştay Düzenleme Kurulu
Yürütücü Üye Üye

Doğan Uçar Haluk Konak R.Nurhan Çelik
İstanbul Teknik Kocaeli İstanbul Teknik

Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi

Uye
Engin Gülal
Yıldız Teknik
Üniversitesi

Uye
Hakan Güngör
HKMO Merkez
Yönetim Kurulu
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III. DİKİLİ YAZ EĞİTİM KAMPI
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube-

si'nin yürütücülüğünde; düzenlenen III. YAZ EĞİTİM
KAMPI, 04-12 Eylül 2004 tarihleri arasında İzmir'in Diki-
li ilçesinde gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimden (teorik ve uygulamalı)
sos/al içerikli konferanslara, spordan müzik, eğlence ile
çeşitli teknik ve kültürel gezilere kadar geniş içerikte ha-
zırlanan III. YAZ EĞİTİM KAMPI, başta TMMOB başkan-
lığı olmak üzere, 7 farklı meslek disiplini (Harita ve Ka-
dastro Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühen-
disliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Şehir
Planlama, Çevre Mühendisliği) öğrenci ve oda temsilcileri
düze/inde katılım sağlanılması /ön ü/l e bir ilk olma özeli-
ğinde gerçekleşmiştir.

Kızıla/'dan temin edilen çadırların, İzmir-Dikili'de
"kayra" di/e adlandırılan deniz kenarındaki zeytin ağaç-
ları ile kaplı kamp alanına kurulması ve kampa katılacak
öğrenci katılımcıların Dikili Otogarında karşılanması ve
kampa ulaşımlarının sağlanması ile başlayan birinci gün
diğer katılımcıların da gelmesiyle saat 19.30 da açılış et-
kinliği ile devam etti.

HKMO İzmir Şubesi Başkanı Tuncay Boyacı'nın açılış
konuşmasındaki; "Gençler bu kamp süresince ve önü
müzdeki süreçte önce birbiriniz ile iletişim kurun ve
kendinizi ifade edin, sonra istediğiniz zaman ve me-
kanda biz meslek odası yöneticileri, öğretim üyele-
ri, ve diğer katılımcılarla iletişim kurun ve kendinizi
bizlere de ifade edin, meslek odalarınıza üye olun,
meslek odalarınızı tanıyın, meslek odalarınızda gö
rev üstlenin, gerekiyorsa meslek odalarının işleyişi-
ni ve yöneticilerini yapıcı olarak eleştirin," sözleri
kampın amacını ve ana temasını oluşturmuştu.

Kampın 2. günü etkinlikler (tanışma, spor, deniz kon-
ferans vs.) sürdürülmüş, 3. günü "Çağdaş Belediyecilik
Anlayışı ve Uygulamalar1' adlı konferansta Dikili Belediye
başkanı Sayın Osman Özgüven Ege Den izi'nin her iki ta-

rafına dostluk ve barış mesajları vererek konuşmasında
başladığı "belediyecilik yönetiminin yalnız seçilmişlerle
değil, o beldede yaşayan temsilcilerin katılımı ile oluşacak
halk konseyi ve onun alacağı kararlarla yönetilmesinin
önemini1' vurguladı.

Kampın 4. günü "50. yılında TMMOB ve HKMO1' ad-
lı konferansta konuşan TMMOB II.Başkanı Sayın Oğuz
Gündoğdu, TMMOB ile ilgili genel bilgileri, TMMOB ör-
gütlülüğünü ve faaliyetlerini diğer katılımcılara anlatarak
soruları yanıtladı.

Kampın 5. gününde TMMOB bünyesinde Harita Mü-
hendisliği disiplini ile ortaklaşa çalışma alanları bulunan
meslek odalarının temsilcilerinin katılımı ile "Ortak Çalış-
ma Alanlarımızve Üretimde Yerimiz1' konulu oturum dü-
zenlendi. Yöneticiliğini HKMO Başkanı Hüseyin Ülkü'nün
yaptığı bu oturumda Jeofizik Mühendisleri Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gönülalan, Maden Mü-
hendisleri Odası adına, Oda II. Başkanı Mahmut Yılmaz,
Jeoloji Mühendisleri Odası adına Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Doç.Dr. Mehmet Şener, İnşaat Mühendis-
leri Odası adına İnşaat Yük.Mühendisi Müfit Gögbudak,
Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Tuncay Kara-
çorlu konuşmacı olarak yer aldılar. Öğrencilerle sıcak di-
yaloglar çerçevesinde geçen oturumda birlikte çalışmanın
birlikte projeler üretilmesinin önemleri vurgulandı.

Kampın diğer günlerinde Prof.Dr.Birgül Ayman Gü-
ler'in Yerel Yönetimler ve İlgili Yasal Düzenlemeler ko-
nulu konferansı ve Prof.Dr.Onur Gürkan'la Bademli Kö-
yü'nde halkın arasında yapılan söyleşi tüm izleyicilerin
(özellikle öğrencilerin ve diğer akademisyenlerin) aktif
katılımları ile gerçekleştirildi.

Başta HKMO örgütlülüğünün geliştirilmesi ve güçlen-
dirilmesi açısından son derece önemli görülen III. YAZ
EĞİTİM KAMPI, TMMOB ve bağlı odaların da katılımıyla
giderek büyüyen, güçlenen, birlikte üretim ve paylaşımın
sağlam temellerinin atıldığı ender organizasyonlardan bi-
ri olmayı sürdürecek ve gel en ek sel I esecektir.
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YABANCILARIN TÜRKİYE'DE
TAŞINMAZ EDİNİMİ

Cengiz DAGDELEN
HKMO Genel Sekreteri

Son günlerde basında da sıkça yer alan ve AB Uyum
Yasaları çerçevesinde yapıldığı söylenen yasal değişiklik-
lerden biri de yabancılara toprak satışının önünü açan,
2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde yapılan de-
ğişiklik ve Tapu Kanunun 36. Maddesi ile Köy Kanunun
87. maddesinin iptal edilmeleridir. Oysa AB'ye yeni katı-
lan Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Lit-
vanya ve Estonya AB'ye girmeden hemen önce, yabancı-
lara toprak satışını yasaklamışlardır. Yunanistan ve Kusya
Federasyonu da sınır bölgelerinde arazi satışına yasak ge-
tirmişlerdir. İsrail'de bile topraklann %80'i devlete aittir
ve bunlan kendi vatandaşları dahi satın alamamaktadırlar.

Her şey bir yana, Özal iktidarınca çıkarılan benzer
bir yasa, Anayasa mahkemesi tarafından 09.10.1986 tari-
hinde^. 1986/18, Kİ986/24) İptal edilmiş olup İptal kara-
rında, "Ülkede yabancının arazi ve emlak edinmesi
salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendirilemez.
Toprak devletin vazgeçilmesi olanaksız temel un-
suru, egemenlik ve bağımsızlığın simgesidir. Ya-
bancıya satılmış toprakların yasal yollardan yerine
göre geri alınabilmesinin varlığına güvenilemez.
Yabancının her an kendi devletinin himayesinde
olduğu dikkate alındığında, böyle bir yola başvur-
manın devletlerarası çetin sorunları davet etmesi
kaçınılmazdır..."değerlendirmesi yapılmıştır.

Yani yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edindikleri ta-
şınmazlar, kamu yararı gerektirdiği hallerde karşılıkları
ödenmek suretiyle kamulaştınlabilirler. Ancak Anayasa
Mahkemesinin kararında vurgulandığı gibi bu durumun
devletlerarası çatışmalara neden olması bir yana, uyuş-
mazlıkların çözümünde, görevli ve yetkili mahkemelerin
dışında, anlaşmazlığın uluslar arası tahkime taşınabileceği
de göz ardı edilmemelidir.

Evet, AB yasaları deniyor, AB üyesi ülkelerde
tersine karar alınıyor. Anayasa mahkemesi karar-
ları görmezden geliniyor!

Sadece yabancı uyruklu gerçek kişilere karşılıklı ol-
mak şartıyla 30 hektara kadar gayrimenkul edinme hak-
kı varken, 19 Temmuz 2003 yılında çıkarılan 4916 sayılı
yasa ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. ve 36. Madde-
lerinde yapılan değişiklikle, karşılıklı olmak ve kanuni sı-
nırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı gerçek kişilerin ya-
nında, yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlanna göre
kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de ta-
şınmaz edinebilme hakkı tanınmıştır. Ayrıca yine 35.
Madde'de yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek ki-
şiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre
kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşın-
maz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde ise
karşılıklılık şartı aranmayacağına hükmedilmiştir.

Yine Anayasa Mahkemesinin 13.06.1985 tarihli
(E. 1984/14, K.1985/7) kararında, "Türk hukukunda
yabancı tüzel kişilere taşınmaz edinme hakkını ta-
nıyan genel bir kural yoktur ve ilke olarak yaban-
cı şirketlerin Türkiye'de arazi iktisap edemeyecek-
leri hususunda Türk doktrini de görüş birliği içeri-
sindedir." değerlendirmesi yapılmıştır.

Türkiye toprakları da babalar gibi satılıyor!
Sn. Bakan Un akıtan, Hazine arazilerinin satışı konu-

sunda, "Babalar gibi satarım(!).." demişti. Gerçekten
Türkiye topraklan da babalar gibi satılıyor.

14 Temmuz 2004 tarihli istatistikler, yabancı gerçek
kişilerin Türkiye genelinde edindikleri malların toplam
yüzölçümünün, 273 milyon 408 bin 382 metrekareye
ulaştığını gösteriyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre
19 Temmuz 2003 tarihine kadar 37 bin 335 taşınmaz mal
ediniminde bulunan 38 bin 228 yabancı uyruklu varken, 19
Temmuz 2003'ten 26 Ağustos 2004 tarihine kadar geçen
yaklaşık bir yılda 7 bin 145 kişi 6 bin 85 taşınmaz aldı.

Günümüze Kadar Türkiye'de Taşınmaz Edini-
minde Bulunan Ülkelerin Dağılımı(Kişi Sayısı Bakı-
mından %)( Şekil 1)
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Şekil 1

Ülkemizde 27.09.2004 tarihine Kadar Yabancı
Uyruklu Gerçek Kişilerce Taşınmaz Edniniminde
Bulunulan İller ve Miktarları(Alan Olarak) (Şekil 2)

Şekil 2
Günümüze Kadar Türkiye'de Taşınmaz Edini-

minde Bulunan Ülkelerin Dağılımı(Alan Olarak %)
(Şekil 3)

Şekil 3

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün
www.tkgm.gov.tr adresinde. I9/I I/2004 tarihinde alınan
ve genellikle kişi sayısı üzerinden verilen grafiklere bakıl-
dığında ilk üç sırayı sırasıyla Yunanistan, Almanya ve İn-
giltere almakta, bunları Suriye uyruklular izlemektedir.

Ancak yine aynı sayfada verilen verilerden hareketle

alan üzerinden çıkarılan yukarıdaki (2) nolu grafikte de
görüleceği üzere, ülkemizde alan olarak ençok taşın-
maz %74,1 ile Hatay'dan edinilmiştir. Yine alan ola-
rak ençok taşınmaz edinen yabancıların uyrukları dikka-
te alındığında ise %93' le Suriye birinci, onu %32 ile
Yunanistan, %30 ile de almanya izlemektedir. (Şekil 3)

Kurtuluş savaşı mücadelesi boşuna verildi(!),
kanla kazanılan topraklar şimdi tapu dairelerinde
geri verilmekte, ülke toprakları ekonomik işgal al-
tında!

Yüz ölçümü açısından yabancılara ait en çok taşınma-
zın Suriye sınırındaki Hatay, Kilis, Mardin ve Gazian-
tep'ten olması, yabancıların 81 il içinden, İğdır'dan da,
Afyon'dan da, Karabük'ten de taşınmaz alması ise olduk-
ça düşündürücüdür.

Yabancı sermayeli şirketlerin edindikleri taşın-
mazlar istatistiklerde yok!

Resmi verilere göre yalnızca bir yabancı ticaret şir-
ketinin taşınmaz aldığı söylenmekte, ancak yerli ticaret
kanunu'na göre kurulan, ortaklarının ve hisselerinin bü-
yük bölümü yabancı sermaye dolayısıyla yabancı kişiler
olan şirketlerin kesin sayısı ne kadardır?

Yabancı sermayeli şirket ifadesi çoğu zaman
yabancı şirket ifadesi ile karıştırılmaktadır. Türk Ti-
caret Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de kuru-
lan yabancı sermayeli şirketler, Türk Ticaret Sicili-
ne kaydedildiklerinden, Türkiye Cumhuriyeti hu-
kuk kurallarına tabi şirketler yani yerli şirketlermiş
gibi değerlendirilmektedirler. Bunların sadece ser-
mayelerinin tamamı veya bir kısmı yabancı gerçek
veya tüzel kişilere ait olup yabancı tüzel kişi statü-
sünde değerlendirilmemektedirler. Çünkü şirketin
uyruğu ile hissedarlarının uyrukları ayrı şeylerdir.

17 Haziran 2003 tarih ve 25I4I sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Haziran 2003 tarih ve
4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu"
ile, 18.01.1954 tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş-
vik Kanunu yürürlükten kaldırılarak; "doğrudan yabancı
yatırımların özendirilmesi ve artırılması, yabancı yatırımcı-
nın haklarının korunması, yabancı yatırımların gerçekleş-
mesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine
dönüştürülmesi" amaçlarıyla yeni esaslar getirilmiştir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile
yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit mu-
ameleye tabi tutulmuş; yatırım izni, şirket kuruluş
izni gibi izin ve onaylar kaldırılmış; yabancı yatı-
rımcıların Ülkemizde kurdukları veya iştirak ettik-
leri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölge-
lerde (tarım ve orman alanları dahil) taşınmaz
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mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest
bırakılmıştır.

Yabancı sermayeli şirketlerin Ülkemizde faaliyetleri-
ne ilişkin 4875 sayılı Kanuna göre faaliyet gösterecek ve-
ya mülga 6224 sayılı Kanuna göre kurulmuş şirketler, ku-
ruluş yeri ve idare merkezi esasına göre yabancı serma-
yeli Türkiye Cumhuriyeti şirketleri sayılmaktadır. Bu ne-
denle, gerek mülga 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanununa göre faaliyet izni almış, gerekse 4875 sayılı
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre faaliyet
gösterecek yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal
edinimleri ve tapu siciline yönelik diğer talepleri, Türk
Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler ile aynı usul ve
esaslara tabi olarak ticaret sicil memurlukları tarafından
verilen ve şirketin taşınmaz mal edinme yetkisini ve yet-
kilisini gösterir yetki belgeleri değerlendirilmek suretiyle,
ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca yabancıların gerek döviz bozdurmak suretiyle
satın aldıkları gerekse döviz bozdu rmaksızın sahip olduk-
ları taşınmaz mal ve ayni hakların gelirleri ve satış bedel-
lerinin, bankalar ve özel fin an s kurumları yolu ile her
türlü transferi de serbest bırakılmıştır.

Yine Kopenhag ekonomik kriterlerinden biri olan
Sermayenin Serbest Dolaşımı kuralı gereğince, İMKB'de
halka açık bir çok yerli şirketin hisseleri günlük olarak el
değiştirebiliyorken, hangi yabancının hangi şirket hissele-
ri aracılığıyla ne kadar taşınmaza sahip olduğunu kim ya
da kimler açıklayabilecek. Miras yoluyla el değiştiren ta-
şınmazlarda hiçbir kısıtlamanın olmadığını da hatırlamak
gerekir.

Evet, gerçek şu ki, Türkiye toprakları parsel
parsel satılıyor!

Oysa ki AB'nin birçok ülkesinde, yabancılara bu biçi-
miyle toprak satın alma hakkı verilmemiştir.

Türkiye'yi ne bekliyor?
• Yurttaşlar, yani ülkenin gerçek sahipleri hızla mülk-

süzl eşiyor.
• Fethiye, Alanya, Bodrum, Didim, gibi Türkiye'nin

gözde kıyıları ve kentlerine İngiliz ve Almanlar yerleşti,
halk mülkünü daha yüksek fiyat veriyor gerekçesiyle
özellikle yabancıya satma peşinde,

• 25 Ekim 2004 tarihli Posta Gazetesi'nde geçen bir
haberde; Türkçe faturalar yüzünden büyük zorluk yaşa-
yan Didim aşığı yabancılar için Aydın'ın Didim İlçe Bele-
diyesinin İngiliz abonelere İngilizce su fatırası düzenleme-
ye başladığı, bunun da ilçede ev satın alan 4 bin İngiliz va-
tan da şınca memnunlukla karşılandığı ifade edilmiştir. İn-
gilizlere göre yapılacak düzenlemelerin arkasında, sokak
adlanndan tutun da Didim adının da değiştirilmesi gün-
deme gelebilecektir.

• CNN Türk'te 7 Aralık 2004'te, Maliye Bakanı sn.
Unakıtan'ın; "kanun geldikten sonra, Güne/deki gayri-
menkullerin kapış kapış gittiği ve 1.3 milyar dolarlık ge-
lir elde edildiğini belirterek, ayrıca bazı yerlerde İngiliz,
Alman Köyü gibi yerlerin kurulabileceğini ve bu trenin
inşallah çok daha hızlı gideceğini söylediği " şeklinde bir
haber yer aldı.

• Toprağını, evini elden çıkaranlar, bir süre sonra ya-
bancının işçisi ya da hizmetkarı olarak kendi evinde ya da
toprağında çalışmak zorunda kalacak,

• Sırada Devletin Ceylanpınar, Dalaman gibi üretim
çiftliklerinin satışı, yani, parsel parsel satış sonrası devlet
olarak satış mı gelecek?

• Topraklarımızın, özellikle de GAP bölgesinde başta
İsrailliler olmak üzere, Amerikalılar ve Almanlara 49 yıl
ve 99 yıllığına ne kadarının kiralandığı bilinmiyor.

• Yanlış tarım politikaları nedeniyle köylü toprağını
ekemez hale gelmiş olup, çaresizlikten bir süre sonra sa-
tışlar daha da hızlanabilecektir.

• Özellikle sınır bölgelerinde sorunlarla karşılaşıla-
cak, milli sınırlarımız tartışılır hale gelebilecektir.

• Fırat ve Dicle havzalarında Türkiye'nin onda biri
büyüklükte(75 bin 358 kilometrekare) bir alan hedefte-
dir. Söylenenler ise bu bölgede İsrailliler tarafından satın
alınan toprakların 413 kilometre kare olduğu, bunun da
İstanbul'un yansından fazlası bir toprağa eşdeğer olduğu-
dur. Bu durumun henüz tapu kayıtlarına geçmediği ancak
Türk vatandaşı Yahudi kökenli kişiler üzerinden satışın
sağlandığı iddia edilmektedir.

• 4 Eylül tarihli milliyet'te KKTC'de Beşparmak kö-
yünün büyük bölümünün yabancılara satıldığı, sadece
100 dönümlük Türk arazisi kaldığı haberi yer almaktadır.

• Bir yandan İsrail'in Ortadoğu'ya hakim olma isteği,
bir yandan Suriye'nin Hatay sevdası, diğer yandan Yuna-
nistan'ın eski Bizans topraklarına sahip olma ideali.

Daha bitmedi, 68 ülke Türkiye'de mülk sahibi oldu,
Ya çözüm ?
Çözüm tektir, tuzağı gören kararlı bir hükümet,

tuzağı gören kararlı bir meclis!
• İnsan haklan evrensel beyannamesinde de, yabancı-

yı ülkesinde barındıran devlete hak sınırlandırma olanağı
açıkça tanınmıştır. Bu kısıtlamanın nedeni ise, Devleti
korumak ve devamlılığını sağlamaktır.

• Yabancıya toprak satışının önünü açan kanun deği-
şiklikleri Anayasanın 16. ve 35. maddesi ile Anayasa mah-
kemesi kararlarına da aykırıdır.

Yapılması gereken, yabancıya toprak satışının
önünü açan bütün düzenlemelerin iptal edilmesidir.

Unutmayalım, kimse bizi bu düzenlemelere zorlamı-
yor, öyleyse; Bu düzenlemelere neden gerek duyul-
du? Sorusunun yanıtını birileri bize vermelidir...




