
12 Kas›m 1999 depremlerini milat kabul ederek
omuzlar›m›zdaki mesleki sorumluluklar›m›zla yüz-
leflmemiz, bir elefltri-özelefltri sürecini örgüt disip-
lini içerisinde iflletmemiz gerekiyor. Bunun içinde
önemli olan; sorunlar› do¤ru, zaman›nda ve yerin-
de tespit etmekten, her türlü yap›da görev alm›fl
veya alacak meslektafllar›n ellerini tafl›n alt›na birlik-
te koymalar›ndan geçmektedir. Depremler hem ki-
flisel hem de sektörel yaflama hedeflerimizi gözden
geçirme, bencilliklerden ve ç›karc›l›ktan uzak,
toplumsal hedeflere yönelik yaflama arzusu ko-
nusunda bizi yeniden düflündürmüfl olmal›d›r.

Bizler, binlerce binan›n y›k›ld›¤›, onbinlerce in-
san›n öldü¤ü, birkaç kat›n›n sakat kald›¤› bu afetler-
de, görevimizin sadece arsan›n yerini veya binan›n
o parsel içinde kald›¤›n› göstermekle s›n›rl› m›d›r
dersiniz?

Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak, yap›la-
r›n bahçe mesafelerine, kontur-gabariye, su bas-
man kotuna, k›y› kenar çizgisine ihlalinin tespiti ile
s›n›rl› kalamayaca¤›m›z›, dolay›s›yla ayk›r›l›klar›n ve
tecavüzlerin yaflanabilir kent için ne tür sonuçlar
do¤uraca¤›n› da sorguluyor olmal›y›z. Bu noktada
yap› denetim sürecinin bütünsellikten yoksunlu¤u
yerinde bir örnektir san›yorum. 

K›y› yasas›n›n defalarca iptal edilerek yasal bofl-
luk yarat›lmas›na göz yumarak ve k›y› kenar çizgisi-
ne ra¤men, kamunun kullan›m›na aç›k olmas› gere-
ken k›y› alanlar›n›n doldurulmas› ve kaçak yap›larla
iflgal edilmesi sürecinde, mesleki hizmetlerin sunu-
munda meslektafllar›m›z›n ve di¤er meslek örgütle-
rine ait mühendis, mimar ve planc›lar›n yeteri dik-
kati/hassasiyeti gösterdi¤i söylenebilir mi? Ama flu-
nu rahatl›kla söyleyebiliriz ki do¤a, kendi yasalar›na
karfl› ç›kanlar› cezaland›r›rken kendisine ait olan› da
geri ald›.

Di¤er yandan; 80 y›ll›k cumhuriyet tarihinde ta-
pulama ve kadastronun bitirilemedi¤ini, orman ka-
dastrosunun ancak %25’sinin tescil edilebildi¤ini,
kadastrosu yap›lan yerlerin önemli bir k›sm›n›n ye-
nilemeye ihtiyac› oldu¤unu da belirtmek gerekiyor. 

%92’si aktif deprem kufla¤›nda olan ve ortalama
her 13 ayda bir 6’n›n üstünde y›k›c› ve öldürücü
büyüklükte bir deprem sars›lan ülkemizde, 1987
y›l›nda yürürlü¤e giren 3402 say›l› Kadastro Yasa-
s›’n›n deprem gerçe¤ine göre haz›rlanmad›¤›
da aç›kt›r.  Bilindi¤i gibi 17 A¤ustos depreminde
yer kabu¤u 4.40cm bat›ya do¤ru itelenmifl, parsel-
lerin flekli ve konumu de¤iflmifltir. Hal böyle olun-
ca bugün yap›ld›¤› gibi her depremden sonra TUT-
GA noktalar›n›n, di¤er nirengi ve nivelman a¤lar›-
n›n, parsel noktalar›n›n deformasyonlar›n›n tespi-
tinde d›fl kaynakl› krediler bekleyerek yeni borçlan-
malar›n kap›s› m› aç›lacak acaba?

‹flte bugün burada panelimize kat›lan farkl› kamu
kurumu temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinin
bu ve benzer sorunlar› masaya yat›racaklar›n› umu-
yoruz.

TKGM ‹stanbul Bölge Müdürü Ömer Ali
ANBAR ise k›sa konuflmas›nda kurum olarak iki
büyük hedeflerinin oldu¤unu, bunlardan birincisinin
kadastro çal›flmalar›n› bitirmek, ikincisinin ise tapu
ve kadastro bilgilerini  bilgisayar ortam›na girmek.
Ayr›ca TKGM’nün projeleri ve deprem bölgesinde
yap›lan çal›flmalar hakk›nda da bilgiler sundu. Bu
konuda panel düzenlenmifl olmas›ndan duydu¤u
memnuniyetini ifade etti.

Konuflmalardan sonra yürütücülü¤ünü Prof. Dr.
Erol Köktürk’ün yapt›¤› panel oturumuna geçildi.
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK konuflmas›nda panelin
yap›lma gerekçelerini, deprem bölgesinde yap›lan
harita çal›flmalar› ve kadastro yasas› ile ilgili sonuç-
lar ç›karma noktas›nda sonuç alma görevimizin ol-
du¤unu vurgulad›.

Konuflmac› olarak Kocaeli Kadastro Müdürü
‹mam Yaflartekin, Kocaeli Büyükflehir Belediye Bflk.
Vek. ‹lyas fiEKER, Ad›m Mühendislik Planlama Ltd.
fiti ad›na Celal BEfi‹KTEPE, Erdem Emi Har. Bil. ‹fll.
‹nfl. ve Tafl. San. Ltd. fiti. ad›na Ak›n EK‹NC‹ ve Mal-
koçlar+Hapa ‹fl Ortakl›¤› Proje Koordinatörü Atil-
la AYDIN kat›ld›.

‹mam YAfiARTEK‹N konuflmas›nda, bu ifller
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tamamland›¤›nda Marmara deprem bölgesi bilgi sis-
teminin kurulaca¤›n›, eski ve grafik paftalar sorunu-
nun afl›laca¤›n›, kadastrosu yap›lmayan yerlerde ise
ilk tesis kadastrosunun tamamlanaca¤›n›, fotogra-
metrik vektör haritalar›n›n üretilmifl olaca¤›n› söy-
ledi. Karfl›lafl›lan sorunlar konusunda ise ormanl›k
alan olmas› nedeniyle beklenenden çok yer kontrol
noktas›n›n tesis edildi¤ini, mahalli bilirkiflilerin ken-
di ifllerine de zaman ay›rmas›n›n ifli yavafllatt›¤›n›,
koordineli çal›fl›lamad›¤›n›, ifle iyi organize olama-
d›klar›n›, grafik paftalarda araziyle ilgisi olmayan
parsel flekillerinin ç›kt›¤›n› dile getirdi.

‹lyas fiEKER’de, sanayi kenti Kocaeli’de büyük
projeler gerçekleflirken HKMO Kocaeli flubesinin
olmamas› nedeniyle mesleki anlamda etkili olama-
d›¤›m›z› vurgulad›. 1999 depreminden sonra ‹ller
Bankas› taraf›ndan 40 günde yap›lan halihaz›r hari-
talarda bir çok eksikler ve yanl›fll›klar›n oldu¤unu
ve kullan›mda zorluklar yafland›¤›n› belirterek bu
dönemde ülke kaynaklar›n›n kötü kullan›ld›¤›n› öne
sürdü. Yer kontrol noktalar›ndan birinde 2,5 met-
reye varan koordinat fark›n› buna örnek olarak
gösterdi. Kadastro ihalelerinin ise yerinde bir çal›fl-
ma oldu¤unu ve bir an evvel bitirilmesi gerekti¤ini
söyledi. Öte yandan Kocaeli il s›n›rlar› içinde plan-
s›z yer b›rakmamak üzere bölgenin çevre düzeni
planlar›n›n yap›lmas› yönündeki çal›flmalar›nda,
merkez ilçenin %90’›n›n tamamland›¤›n›, Kand›ra,
Gebze, Körfez, Derince ilçelerinde ise bitirildi¤ini
ifade etti.

Celal BEfi‹KTEPE konuflmas›na Devlet Planla-
ma Teflkilat›’n›n 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’nda
deprem bölgesi için yap›lan tespitler ve çözüm
önerilerinden hiçbirisi, geçen zamanda yerine geti-
rilmedi¤ini belirterek, bölgede yap›lacak parçac›
projelerin özel olarak bölgenin genel olarak ülke-
nin sorunlar›na çözüm oluflturmayaca¤›na vurgu
yapt›. Meslek sorunlar›n›n ülke ve dünya sorunla-
r›ndan ayr› düflünülemeyece¤inin alt›n› çizdi. Dep-
rem bölgesinde 345 bin konut ve iflyerinin y›k›ld›¤›-
n› ancak disiplin kuruluna bir tek mimar, mühendis
ve planc›n›n dahi gitmemifl olmas›n›n TMMOB ör-
gütünde sorgulanmad›¤›n› söyledi. Di¤er yandan
TKGM’nün de mevcut yap›lanmas› ile verimli ve
sonuç al›c› çal›flmalar yapamayaca¤›n›, bu nedenle
de TKGM’nün yap›lanmas›n›, kadro durumunu göz-
den geçirerek boflta gezen Tapu ve Kadastro Mes-
lek Lisesi mezunlar›ndan yararlanmay› da vurgulad›.

Ak›n EK‹NC‹’de konuflmas›nda, siyasi iradenin
haritac›lara sahip ç›kmas›n› istedi. EK‹NC‹, ülke-
mizde kadastronun bitirilmesi sorununa vurgu ya-
parak bu sorunun IV-V y›lda bitirilebilece¤ini ancak
bunun önünde temel s›k›nt›lar oldu¤unu belirtti.
Temel s›k›nt›lar›; siyasi irade, finans, resmi ve özel
sektör üretim gücü, temel altl›k, yasal süreç, kont-
rollük olarak ortaya koyan EK‹NC‹ bu sorunlar›n
çözümlerine iliflkin görüfllerini de k›saca flöyle
özetledi. Teknoloji konusunda önyarg›s›z olunmal›.
Mevcut siyasi iktidar kadastronun bitirilmesini isti-
yor. E¤er biz bu çal›flmay› h›zl›, güvenilir ve zama-
n›nda yapabilece¤imize siyasi kadrolar› inand›rabi-
lirsek finans sorununu da siyasi iktidar çözecektir.
Dünya Bankas› kredileri bir flanst›r ancak bu kredi-
ler do¤ru kullan›lmal›. Yersel yöntemlerle kadastro
3-5 y›lda bitmez. H›zl› ve do¤ru harita üretimi için
fotogrametrik yöntem flartt›r ve art›k üretti¤imiz
haritalar CIS altl›¤› olarak kullan›labilecek standart-
larda olmal›d›r. Mevcut kontrol yöntemi yeterli de-
¤ildir. Kontrollük hizmetlerinin de ihale ile özel
sektöre verilmesi gerekir.

Panelin son konuflmac›s› olan Atilla AYDIN,
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ad›na konufltu¤u firman›n bölgede yapmakta oldu-
¤u projeye iliflkin bilgileri kat›l›mc›lara aktard›ktan
sonra projenin maliyeti, yap›m s›ras›nda ortaya ç›-
kan teknik ve idari sorunlar› dile getirdi.

Panel, kat›l›mc›lar›n; panelistlere sorular›n› yö-
neltmeleri ve konuya iliflkin görüfl ve önerilerini
sunmalar› ile devam etti. TUTGA ve TAKB‹S pro-
jelerine iliflkin teknik de¤erlendirmeler yap›ld›. Bu
bölümde Üniversitelerde görev yapan de¤erli ho-
calar›m›z ve toplant›ya TKGM ad›na kat›lan Orhan
ERCAN konulara iliflkin bilgilendirmelerde bulun-
dular. TKGM tart›flmalara kurumsal olarak kat›lm›fl
ve deprem bölgesinde ve TKGM bünyesinde yap›-
lan çal›flmalar, haz›rl›k aflamas›nda olan projelere
yönelik bilgiler TKGM elemanlar›nca kat›l›mc›lara
aktar›ld›.

Etkinlikte, ülkemiz kadastronun genel sorunlar›,
kadastro yenileme çal›flmalar›, yenilemede ortaya
ç›kan sorunlar, çözüm önerileri ve yenilemeye ilifl-
kin yeni yaklafl›mlar tart›fl›ld›. Etkinlik bu ba¤lamda
çok önemli bir bafllang›ç oluflturdu. Mesle¤imizin
dört ana unsuru, böylesine önemli bir konuda bir
araya gelerek karfl›l›kl› görüfl al›fl veriflinde bulun-
mufl oldu.

Odam›z, ‹stanbul fiubesi II. Baflkan› Mehmet
YILDIRIM’›n aç›l›fl konuflmas›nda belirtti¤i üzere;
HKMO Ana Yönetmeli¤i’nde belirtilen görevleri
kapsam›nda, mesle¤imiz aç›s›ndan önemli bir konu-
yu her yönüyle irdelemek, tart›flmaya açmak sure-
tiyle önemli bir görevi yerine getirdi.

‹stanbul fiubemizin, bu yerinde ve zaman›nda
gerçeklefltirmifl oldu¤u “Deprem ve Kadastro” et-
kinli¤ine kat›larak konunun bütün yönleriyle ele
al›nmas›na katk› veren TKGM,  ‹stanbul Bölge Mü-
dürü ve bizzat deprem bölgesindeki yenileme çal›fl-
malar›n› yürüten TKGM çal›flanlar›, bölgede yap›lan
çal›flmalar› yüklenici olarak yürüten firma yetkilile-
ri ve konunun bilimsel olarak de¤erlendirilmesine
önemli katk›lar veren ‹TÜ ve Kocaeli Üniversite-

si’nde görev yapan de¤erli hocalar›m›z hep birlikte
çok önemli bir çal›flma bafllatm›fl oldular.

Mesle¤imiz aç›s›ndan önemli ve gündemde olan
deprem-kadastro iliflkisi, kadastronun yenilenmesi
ve say›sallaflt›rma konular›nda ç›kar›lacak sonuçla-
r›n ve önerilerin Kocaeli II. Deprem Sempozyu-
mu’nda ve 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultay›’nda tart›fl›lmas› için çal›flmalar›n sürdürül-
mesi karar›, etkinli¤in sonucu olarak ortaya ç›kt›.

Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) Komisyonumuz;
ulusal ve uluslar aras› düzeyde CBS geliflimlerini iz-
lemek ve sektörle ilintisini kurmak, sektörde CBS
uygulamalar›n› incelemek, gelifltirmek ve öneriler-
de bulunmak, bilinçli CBS kullan›m›n›n geliflmesini
sa¤lamak, di¤er disiplinlere CBS’de harita sektörü-
nün önemini ve yerini anlatan çal›flmalar yapmak
vb. amaçlar do¤rultusunda etkinliklerini gerçeklefl-
tirmektedir.

Hizmet içi e¤itim anlay›fl›yla ve üyelerimizle CBS
konusundaki bilgi birikimini paylaflmak amac›yla Ko-
misyonumuz taraf›ndan her y›l düzenlenen Co¤rafi
Bilgi Sistemleri (CBS) Seminerleri, 2004 Aral›k
ve 2005 Ocak aylar›nda gerçeklefltirilmifltir. Semi-
nerler üyelerimiz, ö¤renciler ve di¤er meslek disip-
linlerinden ilgililer taraf›ndan ilgi ile izlendi. 

fiubemizde 25 Aral›k 2004 tarihinde, Temsilci-
likler Toplant›s› gerçeklefltirildi. Gündemimizde
yer alan yasa taslaklar› ile meslektafllar›m›z› yak›n-
dan ilgilendiren konular›n ele al›nd›¤› ve fiubemiz ve
Temsilciliklerimizin çal›flmalar›n›n de¤erlendirildi¤i
Toplant›da, Temsilciliklerimiz taraf›ndan çal›flmala-
r›m›z›n verimi ve sektörümüzdeki sorunlar›n çözü-
müne yönelik oldukça yararl› veriler aktar›ld›.
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‹TÜ ve YTÜ Tan›flma Çaylar›: Her y›l Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünü kazanan
ö¤rencilerin birbirleriyle tan›flmas›, ö¤retim ele-
manlar› ile diyaloglar›n gelifltirilmesi ve uzun y›llar
sürecek birlikteliklere ortam haz›rlamas›na yönelik
olarak  “Tan›flma Çay›” etkinli¤i düzenlenmektedir.
Bu y›l da mesle¤imize ad›m atan ö¤rencilere yöne-
lik olarak; 21 Ekim 2004 YTÜ’de, 3 Aral›k 2004 ta-
rihinde ‹TÜ’de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-
li¤i Tan›flma Çay› etkinlikleri düzenlendi.

Staj Çal›flmalar›: Ö¤renci Komisyonumuz, Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencilerinin
yaz dönemi staj yeri çal›flmalar›n›, her y›l oldu¤u gi-
bi bu y›l da yürütmektedir. fiubemiz taraf›ndan ge-
rek özel sektördeki üyelerimizle, gerek kamu ku-
rumlar› ile gerçeklefltirilen iflbirli¤i do¤rultusunda,
fiubemize baflvuruda bulunan ö¤renci arkadafllar
özel flirketlerde ve kamu kurulufllar›nda stajlar›n›
yapabilmektedir. 

10. Kurultay Haz›rl›k Çal›flmalar›: 28 Mart -
01 Nisan 2005 tarihleri aras›nda Ankara’da ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde yap›lan 10. Türkiye
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay program›n›n ilk
iki günü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤-
rencilere yönelik etkinlikler gerçeklefltirildi. 28
Mart 2005 günü Harita Genel Komutanl›¤›’na tek-
nik gezi, mesleki ve teknik seminerlere kat›l›m, 29
Mart 2005 günü ise e¤itim ve gençlik oturumlar›na
ve Türkiye’de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli-
¤i ö¤rencilerinin yapt›¤› ö¤renci etkinliklerinin tan›-
t›m toplant›lar›na kat›l›m sa¤land›. Kurultay›n
Gençlik Oturumunda sunulan  “Jeodezi ve Fotog-
rametri Mühendisli¤i Ö¤rencilerinin Dünyadaki
Örgütlenmesi” bafll›kl› bildirinin haz›rlanmas› ve et-
kinliklere kat›l›m›n sa¤lanmas› çal›flmalar›,  ‹TÜ ve
YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤ren-
cilerinden oluflan 10. Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultay› Ö¤renci Çal›flma Grubu taraf›n-
dan yürütüldü.

TMMOB’nin kuruluflunun 50.y›l› ‹stanbul ‹l Ko-
ordinasyon Kurulu taraf›ndan düzenlenen bir dizi
etkinlikle kutland›. Etkinlikler 28 Kas›m 2004 tari-
hinde Galatasaray Lisesi önünden bafllay›p AKM
önünde son bulan bir yürüyüflle bafllad›. Yürüyüflte
TMMOB’nin ülke ve meslek alan›na iliflkin geçmifl-
ten günümüze dile getirdi¤i politikalar› ifade eden
dövizler ve  oda flamalar› tafl›nd›. Taksim meyda-
n›nda ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Meftun GÜRDALLAR taraf›ndan yap›lan bas›n aç›k-
lamas›nda, TMMOB’nin geçmifl 50 y›lda oldu¤u gibi
bundan sonra da ülke ve insan yarar›na çal›flmalar›-
na devam edece¤i, h›rs›zl›¤a, hortumculu¤a, kamu
olanaklar›n›n ya¤malanmas›na karfl› ç›k›laca¤›n› dile
getirildi. Yürüyüflün ard›ndan Taksim AKM’de dü-
zenlen gecede 50. y›l›n kutlanmas› kapsam›nda ko-
nuflmalar ve TMMOB’un 50 Y›l› konulu bir sunum
yap›ld›. Sunumun ard›ndan söz alan TMMOB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI da flunlar›
dile getirdi:

“Uzun geçmifline dayanan deneyim ve bilgi
birikimi ›fl›¤›nda; günümüzün yüklü gündemi
ve sorunlar› karfl›s›nda; mesleki, demokratik
kitle örgütü olman›n sorumlulu¤uyla, üyeleri-
nin sorunlar›n›n halk›n sorunlar›ndan ayr›lma-
yaca¤› bilinciyle; ça¤dafl, ba¤›ms›z, demokratik
ve sanayileflen bir Türkiye özlemiyle, halktan
ve emekten yana tav›r alan ve bu do¤rultuda
politikalar üreten ve mücadele veren TMMOB,
50. y›l›nda da, bundan sonra da, bu onurlu yü-
rüyüflüne devam edecektir. Ba¤l› 23 Odas› ve
odalar›na kay›tl› ikiyüzellibini aflk›n üyesiyle
çal›flmalar›n› sürdüren TMMOB; 50. y›l›nda
böylesi bir yürüyüflün kararl›l›¤› içerisindedir.”

Konuflmalar›n ard›ndan meslekte 50 y›l›n› dol-
durmufl üyelere plaket verildi. Plaket töreninde
meslekte 50 y›l›n› doldurmufl üyelerimiz; Yusuf Ba-
had›r ANAFARTA, Nazmi YILDIZ, Mustafa
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AYTAÇ ve ‹smail Hilmi ÜNAL’a plaketleri fiube
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Mehmet Ali CANDAfi
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Nail GÜLER
taraf›ndan verildi. Törene çeflitli sebeplerle kat›la-
mayan üyelerimiz Hasan KIRAN, Nihat AYTEK‹N,
Abdülmecit YAYLA ve Hasan Fehmi ERSOY ad›na
düzenlenen 50.y›l plaketleri fiubemizin düzenleye-
ce¤i geleneksel yemekte verilecek. Tören Yeni Tür-
kü grubunun verdi¤i konserin ard›ndan sona erdi.

50.y›l etkinlikleri kapsam›nda 25 Aral›k 2004
Cumartesi günü Makina Mühendisleri Odas› ‹stan-
bul fiube’de TMMOB’nin 50 y›l›nda Mühendis ve Mi-
marlar›n konumu konulu bir panel düzenlendi. Pa-
nele konuflmac› olarak ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹flletme Fakültesi ‹ktisat Bilimleri Baflkan› Prof. Dr.
Hacer ANSAL, Sabanc› Üniversitesi Yönetim Bilim-
leri Fakültesi Ö¤retim Üyesi Ahmet ÖNCÜ, Petrol
‹fl Sendikas› Uzman› Kimya Mühendisi Ayfer
E⁄‹LMEZ kat›ld›lar. Panelde üretim ekonomisi yeri-
ne rant ekonomisinin geçmesinin, bilgi teknolojileri
ve esnek üretim tarz›n›n Mühendis ve Mimarlar›n
çal›flma koflullar› üzerindeki etkileri de¤erlendirildi. 

10 Ocak 2005’de fiube Yönetim kurullar›n›n ka-
t›l›m› ile ‘TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kuru-
lu’nu ‹stanbul Kent Yaflam›nda Nas›l Daha Etkin
Hale Getirebiliriz’ konulu toplant› gerçeklefltirildi.
Toplant›da sahte projeler ve mesleki denetim ko-
nusundaki eksikliklerinin önüne nas›l geçilebilece¤i
de¤erlendirildi. Toplant›da fiube Baflkan›m›z Meh-
met Ali CANDAfi etkinliklerimiz hakk›nda k›sa bir
de¤erlendirme yapt›ktan sonra, tekrar gündeme
getirilen 2B , ‹mar ve fiehirleflme, Kentsel Dönü-
flüm Yasa tasar›lar› ve Yabanc›lara Mülk sat›fl› konu-
sunda TMMOB’nin ilgili birimlerinin ortaklafla çal›fl-
malar yürütmesi gerekti¤ini ifade etti. Bu ba¤lamda
‹mar ve fiehirleflme, Kentsel Dönüflüm Yasa tasar›-
lar› konusunda ortak bir panel yap›lmas› önerisinde
bulundu. 

TMMOB’nin Emek Platformu dönem sözcüsü
olmas› sebebiyle ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

taraf›ndan bir dizi etkinlik yap›ld›. 5 fiubat 2005 Cu-
martesi günü Emek Platformu ‹stanbul Bileflenleri
ile birlikte ‹stanbul’un Avrupa ve Anadolu yakala-
r›nda iktidar›n, Sa¤l›k politikalar›, Kamu Yönetimi
Temel Kanunu, Personel Yasas› ve Emeklilik Sigor-
tas› konusundaki planlar›n›n aktar›ld›¤› bölge top-
lant›lar› düzenledi. ‘Türkiye, ‹MF ve Dünya Bankas›
yönlendirmesiyle, küresel sermayenin isteklerine
uygun bir yeniden yap›lanma süreci yaflan›yor. Ku-
rumsal kökenleri neo-liberal dünya görüflüne daya-
nan bu yönelim, ekonomik ve toplumsal yap›da ku-
rals›zlaflt›rmaya yol açan bir dizi yap›sal dönüflümü
hedeflenmekte ve ülkemizin gelece¤ini bütünüyle
“piyasa güçlerinin” denetimsiz ve bafl› bofl iflleyifline
terk etmektedir’ denilen sonuç bildirgesinde ayr›ca
sa¤l›k hizmetinden herkesin eflit ve ücretsiz yara-
lanma hakk›n›n oldu¤u, bunu yerine getirmenin
devletin temel görevi olmas›na ra¤men,yap›lan dü-
zenlemelerle sa¤l›k hizmetlerini tamamen paral› ha-
le getirildi¤i, sa¤l›k hizmetlerine kat›l›m pay›n›n %20
den %50 lilere ç›kar›ld›¤› ifade edildi. Kamu Yöne-
timi Temel Kanunu ve Yerel Yönetimler Yasas› ta-
sar›lar›n›n 2005 de yürürlü¤e giren GATS (Hizmet
Ticareti Genel Anlaflmas›) ile iliflkili oldu¤unun ifa-
de edildi¤i aç›klamada, kamu eliyle yap›lan hizmet-
lerin piyasa kurallar›na uygun hale getirilmesinin
hedeflendi¤i vurguland›.

16 fiubat 2005 “‹ktidar› Genel Uyar› Eylemi’’
için Emek Platformunun di¤er bileflenleri ile Unka-
pan› Tekel binas› önünde toplan›larak Saraçhaneye
yüründü. Burada yap›lan konuflmalar ve genel grev
ça¤r›s› ile eylem sona erdi..

18 A¤ustos’ta yaflanan yo¤un ya¤›fl sonras› Ali-
beyköy’deki su bask›nlar› ertesinde gündeme geti-
rilen dere ›slah› projesi kapsam›ndaki istimlak çal›fl-
malar›n› de¤erlendirmek üzere ‹KK bünyesinde fiu-
bemizi 2. Baflkan Mehmet YILDIRIM’›n temsil etti-
¤i  “Alibeyköy ‹zleme Komisyonu” oluflturulmufl-
tur. Komisyon, yerinde yapt›¤› incelemeler, kurum
ziyaretleri ve bölgeye iliflkin daha önce yap›lm›fl
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planlar ve dere ›slah projelerini de inceleyerek ça-
l›flmalar›n› tamamlam›flt›r. Komisyon çal›flmalar›n›
Mart ay› içerisinde yay›nlayaca¤› raporla kamuoyu
ile paylaflacakt›r.

Küresel Eylem Günü : Biz (%) 82, gerisi Bush!
Irak’›n ABD taraf›ndan iflgalinin 2. y›l› nedeniyle

19 Mart 2005 Cumartesi günü saat 12:00’da Kad›-
köy ‹skele Meydan›nda miting düzenlendi. Mitinge
TMMOB ve bünyesindeki odalar›n d›fl›nda KESK,
Türk-‹fl, Disk gibi iflçi sendikalar› birlikleri, çeflitli
meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve si-
yasi partiler kat›ld›. 15.000’in üzerinde savafl karfl›-
t› ve anti-emperyalisti konuk eden Kad›köy Meyda-
n›’ndan miting boyunca coflku eksik olmad›.
Miting TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
SO⁄ANCI’n›n konuflmas›yla bafllad›. ABD ve di¤er
iflbirlikçi emperyalist devletleri k›nayan So¤anc›,
mitingde kendilerini yaln›z b›rakmayan duyarl› hal-
ka teflekkür etti. Daha sonra çeflitli iflçi örgütü bafl-
kanlar› konuflma yapt›.  Söz alan Irakl› bir mühen-
dis; kendilerine özgürlük getirece¤ini iddia eden
ABD’nin iflgalinin ard›ndan açl›k, sefalet ve ölüme
terk edildiklerini, ABD kurflunuyla ölmeyenlerin de
hastal›ktan ölece¤ini belirterek; ülkeleri için dire-
neceklerini, gerekirse ölebileceklerini ve tüm dün-
ya halklar›ndan destek istediklerini söyledi. fiark›-
larla son bulan mitingde ABD’ye “Ortado¤u’yu
terk et!” dendi.

Mühendislikte Mimarl›kta Planlamada ÖLÇÜ
Mühendis ve mimarlar›n meslek ve ülke sorun-

lar› hakk›nda tespit ve çözüm üretme yolundaki ça-
l›flmalar›n› 17 y›ldan beri yans›tan ÖLÇÜ dergisi,
2005 y›l›nda da kamu ve ülke yarar›n› gözeten bir
anlay›flla yay›nlanmaya devam etmektedir.

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulunun
yay›n organ› olan Ölçü dergisinin 2005 y›l›n›n ilk sa-
y›s› yay›nland›. Ocak say›s›n› dosya konusu ülkemiz-
de yap›lan ve yap›lmas› planlanan Hatal› Yat›r›mlar
oldu. Bu say›da sadece ‹stanbul’da yap›lan “yat›r›m”
hatalar› ile s›n›rl› kal›nmad›. Bu konuda çal›flmalar

yürüten AKP Kars Milletvekili Say›n Selahattin
BEYR‹BEY’in Türkiye genelinde Valiliklerden gelen
yaz›lar do¤rultusunda elde etti¤i bilgiler Ölçü der-
gisinde yay›nland›. 

Hatal› yat›r›mlar›n ekonomik ve politik aç›dan
de¤erlendirmesini Prof. Dr. ‹zzettin ÖNDER’den,
son y›llarda bir tür kurtar›c› gibi gösterilen do¤al
gaz konusundaki gerçekleri Makina Mühendisleri
Odas› Enerji Çal›flma Grubu raporundan, çok tart›-
fl›lan Mavi Ak›m projesini Tahir ÖNGÖR’den, Ka-
radeniz Otoyolu’nu Celal BEfi‹KTEPE’den; ayr›ca
bu konuda bas›n kurulufllar›nda yer alan haberler
aras›nda Yunus fien taraf›ndan haz›rlanan NTV’de
yay›nlanan program›n özeti de bu say›da yer ald›.

Ölçü Dergisi Nisan Say›s› dosya konusu ise ül-
ke gündeminde yo¤un olarak tart›fl›lan ve ülke kay-
naklar›n›n do¤ru kullan›m› ad›na önemli bir yeri
olan TARIM konusunu ifllenecek. Bu say›da; AB ve
Tar›m, Geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalar, Türkiye
tar›m›na çözüm önerileri gibi farkl› bafll›klarda yaz›-
lara ulaflaca¤›z.

Kocaeli’nde Kocaeli Üniversitesi taraf›ndan ilki
2003 y›l›nda gerçeklefltirilen Deprem Sempozyu-
mu’nun ikincisi “Deprem Sempozyumu Kocaeli
2005”, 23-25 Mart 2005 tarihleri aras›nda Kocaeli
de düzenlendi. 

Destekleyen kurum ve kurulufllar›n aras›nda
Odam›z›n yer ald›¤› Deprem Sempozyuma, fiube
Baflkan›m›z Mehmet Ali CANDAfi ve II.Baflkan›m›z
Mehmet YILDIRIM kat›ld›. Sempozyum’da; Türki-
ye’de depremlerin olma olas›l›klar›, gelecekte ola-
bilecek depremlerin özellikleri, bu depremlerin
olas› etkileri, bunlardan en az zarar ile kurtulmak
için önceden al›nmas› gereken önlemler, deprem
an›nda ve hemen sonras›nda yap›lmas› gerekenler
ve oluflacak kay›plar›n nas›l telafi edilebilece¤ine
iliflkin konular›n tüm yönleri ile ele al›nd›. 
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Odam›z›n yatay örgütlenme modeli kapsam›n-
da; temsilciliklerimizde üyeler ile birebir görüflme,
tart›flma ve gelecek politikalar›n oluflturulmas›
amac›yla yap›lan toplant›lardan biri, 5 fiubat 2005
tarihinde Manisa ‹limizde 28 üye, Genel Baflkan, fiu-
be Yönetim Kurulundan kat›l›mc›lar ile gerçekleflti.
fiube çal›flmalar›ndan bilgilendirme ve Genel

Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ’ nün mesle¤imizi ilgilen-
diren Yasa ve Yönetmelikler ve bunlarla ilgili Genel
Merkezin ve TMMOB’nin yapt›¤› çal›flmalar hakk›n-
da bilgilendirmenin ard›ndan, kat›l›mc› üyenin böl-
gesel sorunlar› ve gelece¤e dair önerileri tart›fl›ld›. 

Meslek ‹çi Sertifal› E¤itimin önemi, Yeni ‹mar
Kanunu, Lisansl› Ölçme Bürolar›, Kadastro Kanu-
nunda de¤ifliklik yap›lmas›, Mesleki Denetim ve
Etik, Co¤rafi Bilgi Sistemli Yaz E¤itim Kamp›, Tek-
nik Uygulama Sorumlulu¤u (TUS), Kamu Reformu
Temel Kanunu gibi ana bafll›klar›n karfl›l›kl› tart›fl›l-
d›¤› toplant›da; Lisansl› Ölçme Bürolar› yasa tasar›-
s›  kapsam›nda, teknik ifllemlerin yan›nda hukuki ifl-
lemlerinde yap›lmas› ve tapu sicilinde çal›flan ele-
manlar›n da bu bürolarda yer verilmesi konusunun
temsilciliklerimizde ve flubelerde tart›fl›larak bu ra-
pora ba¤lanmas› karar›na var›ld›.

Odam›z›n yatay örgütlenme modeli kapsam›n-
da; temsilciliklerimizde üyeler ile birebir görüflme,

tart›flma ve gelecek politikalar›n oluflturulmas›
amac›yla yap›lan toplant›lardan biri, 26 fiubat 2005
tarihinde Denizli ‹limizde 15 üye, Genel Baflkan,
fiube Yönetim Kurulundan kat›l›mc›lar ile gerçek-
leflti.

Odam›z›n yatay örrgütlenme modeli kapsam›n-
da; temsilciliklerimizde üyeler ile birebir görüflme,
tart›flma ve gelecek politikalar›n oluflturulmas›

amac›yla yap›lan toplant›lardan biri, 27 fiubat 2005
tarihinde Ayd›n ‹limizde 23 üye, Genel Baflkan, fiu-
be Yönetim Kurulunda kat›l›mc›lar ile gerçekleflti.

Sekretaryas› odam›z taraf›ndan yürütülen ve di-
¤er odalarla tart›fl›l›p bir program dahilinde kutla-
nan 50. kurulufl y›ldönümü etkinlikleri kapsam›nda;
18 Ekim 2004 tarihinde Dokuz Eylül Rektörlü¤ü
önünde toplanan TMMOB’ye ba¤l› üyeler ile Cum-
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huriyet meydan›na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltiril-
mifltir.Burada yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile
TMMOB’nin 50 y›lda verdi¤i mücadele ve ulusal
bütünlü¤ümüze karfl› yap›lan sald›r›larda dik duru-
flumuz bir kez daha kamuoyuna bas›n arac›l›¤›yla
duyurulmufltur.

Kutlama etkinli¤inin di¤er bir gününde ‹zmir’de
ki TMMOB ve ba¤l› tüm odalar›n yönetim kurulu
baflkanlar› ile birlikte ‹zmir Valisi Sn Yusuf Ziya
GÖKSU ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz
KOCAO⁄LU  ziyaret edildi. Ziyaretlerde bas›n
aç›klamas›ndaki düflünceler kendilerine bir kez da-
ha aktar›ld›.Odam›z ad›na Yönetim Kurulu Baflkan›
Tuncay BOYACI bu ziyaretlere kat›ld›.

TMMOB 50. Kurulufl Y›ldönümü Etkinlikleri
kapsam›nda 22 Ekim 2004 tarihinde Elektrik Mü-
hendisleri Odas› Lokalinde , yöneticili¤ini flube Bafl-
kan›m›z Tuncay BOYACI ’n›n yapt›¤›, odam›z ad›na
III. dönem fiube Baflkan› ve Hocam›z Mehmet
GÜRLER’ in panelist olarak, üyelerimiz ve di¤er
meslek disiplinlerinden üyelerinde  kat›ld›¤› Mühen-
dislik Öyküleri Söyleflisi gerçekleflmifltir.

5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanununun yü-
rürlü¤e girdi¤i 10 Temmuz 2004 tarihinden sonra,
Büyükflehir kapsam›na giren metropol belediyeler-
de ve bu kanun kapsam› d›fl›ndaki birçok belediye
de   Teknik Uygulama Sorumlulu¤u (TUS) uygula-
malar› odam›z›n da yapt›¤› giriflimler sonucu baflla-
m›flt›r. 

Henüz tam anlam›yla bu çal›flmalara bafllamayan
Çeflme ve Alaçat› Belediyelerinde TUS’un önemini
ve odam›za ba¤l› serbest çal›flan üyelerimizi bu ko-
nuda bilgilendirmek amac›yla 16.10.2004 tarihinde
Çeflme ve Alaçat›’ da  Yönetim Kurulumuz, komis-
yonumuz ve o bölge de ifl yapan serbest çal›flan
meslektafllar›m›z ile toplant›lar yap›lm›fl ve ilgili Be-
lediye Baflkanlar› ziyaret edilmifltir.

Çeflme Belediye Baflkan› ile yap›lan toplant›da
olumlu sonuca ulafl›lamam›fl olup, Yönetim Kurulu-

muz ve komisyonumuzca konunun üzerine gidile-
cektir.

5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanununun yü-
rürlü¤e girmesiyle ‹zmir’deki 9 metropol ilçe say›s›
19 a ç›km›fl ve Büyükflehir s›n›rlar› bir uçtan bir uca
100 km olmufltur. Bu yasa ile Büyükflehir s›n›rlar›
içerisinde  tüm parselasyon planlar›n› tasdik maka-
m› Büyükflehir’e verilmifltir. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n
yetki alan›ndaki uygulamalar Büyükflehir’e geçmifl-
tir. Bu ba¤lamda serbest çal›flan meslektafllar›m›z›n
yetki karmaflas›ndan do¤an sorunlar›n› görüflmek
üzere ‹zmir Büyükflehir belediyesi Harita Müdürü
Sn. Nejat GÜÇLÜ ve genel sekreter yard›mc›s› Sn.
Hasan TOPAL ’› ziyaret etmifl ve yasan›n öngördü-
¤ü ‘’bu yerlerdeki yetki devrini ilgili belediyelere
devri ‘’ taraflarca benimsenmifltir.

Bu ilke 08.11.2004 tarihinde Büyükflehir Mecli-
sinin ald›¤› karar ile uygulamaya konmufltur.

fiube etkinlik alan›nda bulunan Denizli il Temsil-
cili¤imizin düzenledi¤i Güz Yeme¤i 25.12.2004 tari-
hinde Denizli-Pamukkale Laruj Polat Thermal Ho-
telde yaklafl›k 125 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti. fiu-
be yönetim kurulumuzdan Baflkan Tuncay BOYA-
CI, Yazman Bar›fl YILMAZER , Sayman Burhan
DERBENTAKAR, üye Haydar YILMAZ ve 7. dö-
nem yönetim kurulu baflkan› Dursun ÇEL‹K  eflle-
riyle birlikte yeme¤e kat›ld›lar. Denizlideki meslek-
tafllar›m›z güz yeme¤ine destek verdiler. Gelenek-
sel Yöre Folklorunun sergilendi¤i yemekte kat›l›m-
c›lar güzel bir gece geçirdiler ve mesleki sorunlar›
ve çözümlerini karfl›l›kl› konuflma ortam› buldular.

• Her y›l Kas›m Ay› içerisinde kutlanan GIS
DAY (Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü) etkinli¤i 19
Kas›m 2004 tarihinde Konak Kültür Merkezi Salo-
nunda genifl bir kat›l›mc› say›s› ile gerçekleflti. Bü-
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yükflehir Co¤rafi Bilgi Sistemleri Daire Baflkan› ‹l-
han EK‹NC‹O⁄LU taraf›ndan verilen konferansta;
Büyükflehir Yasas› ile (5216) ‘’Co¤rafi Bilgi Sistem-
leri kurmak’’ görevi üstlenen ‹zmir Büyükflehir Be-
lediyesi kapsam›nda metropol ilçe belediyeleri ile
yap›lan protokol  kapsam›nda yap›lacak çal›flmalar
hakk›nda genifl  kapsaml› bilgi verildi. Büyükflehir
kapsam›ndaki metropol ilçe, 1. kademe belediyele-
rinde kat›l›mc›lar›n bulundu¤u etkinlik, konferans
sonunda verilen kokteylle sona erdi.

• 4734 say›l› Kamu ‹hale Yasas› kapsam›nda iha-
le edilen Harita Mühendislik Hizmetlerinde karfl›la-
fl›lan sorunlara iliflkin Kamu çal›flma Grubunun ha-
z›rlad›¤› rapor tasla¤› üzerinde tart›flma ve öneri-
lerde bulunmak üzere 28 Ocak 2005 tarihinde flu-
be binam›zda bir toplant› yap›ld›.

• fiube etkinlik alan›m›zda, ilgili  kamu kuruluflla-
r›ndaki üyelerimiz ve ihalelere giren serbest çal›flan
üyelerimiz ile yap›lan toplant›ya Genel Baflkan Hü-
seyin ÜLKÜ ‘de kat›larak genel merkez deneyimin-
de yap›lan çal›flmalar ve geliflen olaylar hakk›nda bil-
gilendirme yapt›. Toplant› sonuçlar›, Yönetim kuru-
lumuzca derlenip tekrar de¤erlendirilerek ilgili ko-
misyona gönderilecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, “Gelecek
nesillere b›rakaca¤›m›z en iyi arma¤an› olufltural›m.
Bugün bir fidan dikelim” hedefi ile, ‹zmir ‹l Çevre
ve Orman Müdürlü¤ü’ nün Seferihisar Do¤anbey’
de tahsis etti¤i ve Ülke Kaynaklar›n› ‹zleme ve Ko-
ruma Derne¤i ‹zmir Temsilcili¤i taraf›ndan yürütü-
len yine kad›nlara özgü “5 Aral›k Türk Kad›n› Or-
manlar›” kampanyas› çerçevesinde, an›lan yerde
meslektafllar ile a¤aç dikimi gerçeklefltirilerek ve yi-
ne meslektafllar›m›z›n kat›l›m› ile güne özgü konufl-
ma, fliirler eflli¤inde flubemizin düzenledi¤i kokteyl
ile etkinli¤imiz yap›lm›flt›r. 

Ülkemizde yaflanan süreçte, bir demokrasi so-

runu olan “Kad›n Sorunlar›” IMF ve Dünya Banka-
s›n›n yap›sal uyarlama programlar› do¤rultusunda
daha da artm›flt›r. Kad›n›n aile, toplum ve çal›flma
yaflam›ndaki konumunu geriletmifltir. 

Bu nedenle, özellikle Mühendis-Mimar kad›nla-
r›n, kendi hem cinsleri ile birlikte hareket ederek
hedef alanlar›n› oluflturmalar› gerekmektedir. Siya-
sal, toplumsal, konumsal alanlardaki etkinli¤ini art-
t›rmal›d›r. Bu amac›na ulaflmak içinde, özellikle ka-
d›n›n e¤itim düzeyinin yükselmesi gerekmektedir.
E¤itim düzeyi yükseldikçe ifl hayat›ndaki yeri ve ko-
numu güçlenecek, hizmet sektöründe fazla istih-
dam edilen kad›n›n ekonomik gücü artacakt›r. Böy-
lece üretken kad›n›n örgütlenme ve siyaset yapma
kabiliyeti artacak ve h›zla geliflecektir. Bu geliflme
sonucu kad›nlar sorunlar›n çözümü için ihtiyaçlar›
olan güce kavuflacaklard›r. 

Bu amaçla, kad›nlar›n toplumsal hayat içinde fi-
ilen bulunduklar› özel ve ifl hayatlar›nda daha çok
aktif konuma gelmeleri, ön plana ç›kmalar›, kendi-
lerine karfl› uygulanan fliddet ve her türlü ayr›mc›l›-
¤›n önlenmesi, hak eflitli¤inin bütün alanlarda hede-
fine ulaflmas› için mücadele etmesi ve örgütlü gay-
retlerinin yayg›nlaflmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. 

Atatürk’ ün “fiuna kani olmak laz›md›r ki, dün-
ya üzerinde gördü¤ümüz her fley kad›n›n eseridir.“
ifadesinin bilinciyle kad›n›n hak etti¤i yerde oldu¤u,
eflit oldu¤u bilinç düzeyi yükselmifl bir toplumda
yerini bulmas› dile¤iyle, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Gününüz kutlu olsun.
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19 May›s Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deka-
n› olarak atanan Pr. Dr. Osman Nuri ERGUN’a göre-
vinde baflar›lar dilemek amac›yla Odam›z Baflkan› Er-
tu¤rul ÇÖL ve Sayman Hakan TOKAÇ ziyarete git-

mifltir. Say›n ERGUN’un Mühendislik Fakültesine ata-
nan ilk mühendis dekan› olmas› bizleri mutlu etmifltir.
Say›n Ergun’un bundan böyle yeni bir dönem bafllam›fl
oldu¤unu ve tüm çal›flmalar›nda odam›z›n yan›nda ola-
ca¤› bizleri mutlu etmifltir. Say›n ERGUN’un bizlere
gösterdi¤i nezaketten dolay› teflekkür eder görevinde
baflar›lar dileriz.

Samsun’un teflvik kapsam›na al›nmas› amac›yla, 81
Sivil Toplum Kurulufl temsilcilerinin kat›l›m› ile
11.01.2005 ve 04.02.2005 tarihlerinde, Büyük Samsun
Oteli’nde düzenlenen Samsun Sivil Toplum Kuruluflla-
r› Teflvik birlikteli¤ine Odam›z ad›na Yönetim Kurulu
üyemiz Ali ÜN kat›lm›fl olup, konu ile ilgili Baflbakan-
l›¤a sunulmak üzere rapor düzenlenmifltir. Söz konu-
su rapor yaz›m›z ekindedir.

SAMSUN TEfiV‹K DIfiI KALAMAZ
G‹R‹fi

04 Ocak 2005 tarihinde aç›klanan Teflvik kapsam›n-
dan yararlanacak iller listesinde “ilave illerin içinde”

Samsun’un bulunmay›fl› ve Samsun’un u¤rad¤› bu haks›z-
l›¤›n giderilmesi amac› ile bafllayan çal›flmalar›m›z sonucu
afla¤›daki rapor haz›rlanm›flt›r.

Samsun’un u¤rad›¤› bu haks›zl›¤› çok net flekilde or-
taya koyan ve bu ç›kacak kanunun haz›rl›k safhas›nda ya-
sa ile ilgili TBMM komisyon çal›flmalar›na zemin haz›rla-
mak amac› ile T.C. Baflbakanl›k Kanunlar ve Kararlar Ge-
nel Müdürlü¤ü’nün “YATIRIMLARIN VE ‹ST‹HDAMIN
TEfiV‹K‹ ‹LE BAZI KANUNLARDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPIL-
MASI HAKKINDA KANUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMA-
SINA ‹L‹fiK‹N KANUN TEKL‹F‹ GENEL GEREKÇE-
S‹”nin baz› bölümlerini vurgulamak isteriz.

• “Her iki kanun da haz›rlan›rken ç›¤ gibi büyüyen ifl-
sizli¤e, gittikçe azalan ve daralan istihdama çözüm getir-
mek ülkenin geliflimini belli illere ve yörelere de¤il den-
geli olarak tüm bölgelere yaymak amaçlanm›flt›r.”

• “Yasalar teflvike ihtiyac› olan iller için ç›kt›¤›ndan
kapsama içine giren tüm illerin bundan faydalanmas› ge-
rekir. 4325 say›l› yasa da böyle olmufltu, ancak 5084 sa-
y›l› yasadaki teflviklerde iller aras›nda ayr›m yap›lm›fl,
2001 tarihi baz al›narak fert bafl›na GSMH tutar› 1500
USD ve az olan iller teflviklerin tamam›ndan, kalk›nmada
öncelikli olup da fert bafl›na GSYIH tutar› 1500 USD
üzerinde olan iller ise sadece bedelsiz arsa ve arazi tefl-
vikinden faydalanm›fllard›r.”

• Devlet, bir ilin geri kald›¤›n›, iflsizli¤in artt›¤›n›, istih-
dam›n azald›¤›n›, nüfusun göç etti¤ini, büyümesinin ve bu
yerleflim yerlerinin geliflip vatandafl›n huzur ve mutlu ya-
flamas› için önemi almak ad›na Kalk›nmada Öncelikli

Yöre kapsam›na koymufltur. Daha sonradan bu yörele-
rin kalk›nmas› için ÇIKARILAN TEfiV‹K YASASINDA

B‹R KISMINA DAHA FAZLA B‹R KISMINA DAHA

AZ TEfiV‹K VEREREK AYRIMCILIK YAPILMIfiTIR.

Kriter olarak da ülkemizin en ciddi ekonomik krizinin
yafland›¤› 2001 y›l›nda D‹E taraf›ndan aç›klanan fert bafl›-
na GSMH tutar› 1500 USD alarak iller aras›nda haks›zl›k
yap›lm›flt›r.”
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Ziyaret

Teflvik Yasas›



• “‹ller aras›nda haks›zl›¤› gidermek, adaletli teflvik

da¤›l›m›n› sa¤lamak, yat›r›mlar› yurda dengeli da¤›l›m›

sa¤lamak ad›na yasadan, 50 adet kalk›nmada öncelikli ilin

de faydalanmas› gerekmektedir. ÇÜNKÜ B‹R ‹L YA

KALKINMADA ÖNCEL‹KL‹D‹R, YA DA DE⁄‹LD‹R.

Bu illeri devaml›l›¤› olmayan rakamsal kriterlerle

ay›ramay›z.”

• “Ekonomik dengelerin h›zla de¤iflti¤i bu dönemde

baz olarak ülkenin ekonomik krizde oldu¤u bir y›l› al›p

sonra tüm yasan›n kapsam›n› bu kritere göre teflvikten

faydalanacak illeri belirlemek, ülkemizi sosyo-ekonomik

aç›dan dengesizli¤e itecektir. Yat›r›mc›lar, as›l yat›r›m

yapmak istedi¤i bölgeden yat›r›mlar›n› teflvik alacak böl-

gelere kayd›racak, flehirleraras› göç h›zlanacak GSMH

1500 USD AZ ÜZER‹NDE OLAN ‹LLER HIZLA KÜÇÜ-

LECEKT‹R. Bu da iller aras›nda ekonomik aç›dan son

derece tehlikeli sonuçlar ç›karacak, yerel yönetimler bu

dengesiz geliflme ve göç yükünün alt›ndan kalkamaya-

cak, çarp›k yap›laflmalar, ekolojik bozukluklar ortaya ç›-

kacakt›r.”

• “Bir önemli husus ise; GSMH ile ortalamalar› al›n›r-

ken GERÇEKÇ‹ OLMAYAN KR‹TERLER BAZ ALINA-

MAZ. Büyük bir Kamu ‹ktisadi Teflekkülünü içinde bu-

lunduran illerde devlet girdisi çok oldu¤undan GSMH

yüksek gözükebilir. Ancak bu tip illerimide nüfusun

%10’u bu kamu teflekkülünün sa¤lad›¤› ekonomik gelir-

den faydalan›r, ve ilin fiyatlar› da bu gelir düzeyine göre

ayarlan›r. ‹l nüfusunun büyük bir ço¤unlu¤u da bu denge-

siz gelir fark› alt›nda ezildi¤i gibi, GSMH hesapland›¤›nda

zengin bir ilde yaflayan, s›k›nt›s› olmayan insanlar gibi gö-

zükür. Böylece belirlenen GSMH ile teflvik alan iller içi-

ne giremeyen, K‹T’lere ba¤l› illerde yaflayan vatandaflla-

r›m›z K‹T’lerin kapat›lmas› veya özelefltirme sürecine

girmesi sonucu, bir de 5084 say›l› yasa kapsam›na girme-

mesinden dolay›, yat›r›mc›n›n gelmemesi nedeni ile bafl-

ka flehirlere göç etmek zorunda b›rak›lm›fllard›r.”

fiimdi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Müdürlü-

¤ünün gerekçelerinde de belirtildi¤i hususlar› ilimiz Sam-

sun için irdelemeye çal›flal›m;

Samsun’un Mevcut Sosyo - Ekonomik Durumu

1. Teflvikten yararlanacak illerin nüfusuna göre
iflsizlik oran›,

2. Y›llara göre Samsun ili gelir gider karfl›lama
oran›
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