
zenlenmekte olup A¤ustos 2005’te fiubelerde de
uygulamaya geçilecektir. 

• Üye Kimlik Belgesi, Oda Sicil Kay›t Belgesi vb. de¤er-
li evraklar sistemde üretilmekte ve ç›kt› al›nmaktad›r.

• Komisyonlara ve tüm çal›flma gruplar›na özel modül
haz›rlanm›fl olup hem üyeleri hem de ürettikleri
belge ve bilgiler için ayr›nt›l› girifller yap›labilmekte
ve internet sayfalar› do¤rudan oluflmaktad›r.

• Bir üyenin veya bir komisyondaki bütün üyelerin
veritaban›nda kay›tl› eriflim seçeneklerine, istenen
metinler e-posta ve/veya SMS olarak bir tek komut
ile do¤rudan gönderilebilmektedir.

• Üyelere ve tescilli büro/flirketlere iliflkin kar›fl›k ra-
porlar kolayca haz›rlanabilmekte ve rapor sonuçlar›
liste, grafik veya harita olarak kullan›labilmektedir.

• Üye kartlar› üzerinde yap›lan tüm ifllemler için kul-
lan›c› ve ifllem zamanlar› saklanmakta böylece eski
ifllemlerin geriye dönük  izlenebilece¤i bir yedekle-
me mimarisi özelli¤i iflletilmektedir.

• Evrak modülü sayesinde üyelere veya tescilli bü-
ro/flirketlere iliflkin gelen veya giden evrak bilgileri-
ne an›nda ulafl›labilmektedir.

• Üyelerin evlilik, anne/baba olma, atanma vb. özlük
bilgileri sistemde tutulabilmekte ve sistem içinden
internet araçlar›yla duyurular yap›labildi¤i gibi üyeye
SMS ve e-posta kanallar›yla da kutlama vb. iletiler
ulaflt›r›labilmektedir.

• Kurullarda komisyonlarda görev alan veya herhangi
bir etkinli¤e kat›l›mc› olan üyelerin Oda Görevleri
kartlar›na sistem taraf›ndan bu bilgiler do¤rudan ifl-
lenmektedir.

• PORTAL bölümünden kolayca yönetilen ve güncel-
lenebilen internet araçlar› sayesinde; Odam›z›n web

sayfalar›, sürekli güncel ve ifllevsel tutulmakta bin-
lerce üyeye ve ö¤renciye an›nda bilgi ve haber ulafl-
t›r›labilmektedir.

• ‹nternet sayfalar›ndan mesle¤imizin tan›t›m›, mesle-
¤imize özgü de¤iflik bilgilerin sunulmas› ve oda gö-
rüfllerinin sunulmas› sayesinde kamuoyu mesleki
aç›dan üyelerimiz ad›na bilgilendirilmektedir.

• Tüm bu ifllemlere, belge ve bilgilere iliflkin arfliv ve
izleme digital ortamda sa¤lanmaktad›r.

• ‹nternet üzerinden sat›fl, tahakkuk ve tahsilat olanakla-
r› (e-ödeme, mail order vb.) için Garanti Bankas› ile
resmi protokoller yap›lacak ve teknik ifllemler tamam-
lanarak Ekim 2005’te uygulamaya al›nm›fl olacakt›r.

• Mesleki Denetim ve  Harita TUS vb. iliflkili uygula-
malar yap›land›r›lmaktad›r.

Odam›z Üyelerinin tamam›n›n, sistem kullan›c›s› ola-
rak girifl ve ifllem yapabilmeleri için gerekli arayüzler,
2005 Y›l› Eylül ay›nda uygulamaya al›nacakt›r.

TMMOB bilefleni Odalar taraf›ndan kullan›lan bilgisa-
yar yaz›l›mlar› ve otomasyon projeleri çerçevesindeki
ideal örneklerden birisinin HKMOB‹S oldu¤u görülmüfl
olup; projemiz, di¤er Odalar taraf›ndan incelenmifl ve ay-
n› yaklafl›mlarla uygulamaya geçilmesi için ihaleler düzen-
lenmifltir.

Odam›z, bugüne kadar oluflturulan örgütsel birikim
ve deneyimleri ›fl›¤›nda yo¤un emeklerle sürdürülen hiz-
metlerin HKMOB‹S ile daha kapsaml› ve daha nitelikli
çözümlere kavuflaca¤› aç›kt›r.

Emek ve destek verenlere teflekkür ederiz.

TMMOB HKMO
39.Dönem Yönetim Kurulu
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FIG  çal›flma haftas› ve 8 inci uluslararas› küresel
co¤rafi ve altyap›s› konferans› (GSDI-8) 16-21 Nisan
2005 tarihleri aras›nda Kahire-M›s›r’da topland›. Top-
lant› FIG, GSDI, M›s›r Harita Komitesi (ECSM) ve M›-
s›r Harita ‹daresi (ESA) taraf›ndan düzenlendi. Top-
lant›lara ülkemizin de yer ald›¤›  80 ülkeden 900’den
fazla meslektafl›m›z kat›ld›. 21 Nisan 2005 Perflembe
günü yap›lan FIG Baflkanlar Kurulu toplant›s›nda Oda-
m›z temsil edildi.

2014 FIG  Kongresinin Türkiye’de yap›lmas› dile
getirildi. FIG Baflkan› Prof. Holger  MAGEL ile görüfl-
meler yap›ld›. 

ÜLKEM‹ZDEN KATILIM VE SUNULAN
B‹LD‹R‹LER 

Oda Genel Baflkan›m›z Sn. Hüseyin ÜLKÜ, Oda
Genel Sekreterimiz Sn. Cengiz DA⁄DELEN, Odam›z
12 Nolu D›fl  ‹liflkiler Komisyonu üyemiz Sn. Orhan
ERCAN’›nda kat›ld›¤›, Kahire/FIG Konferans›nda ül-
kemizden bir çok bildirinin sunulmas› bizlere onur ve
sevinç verdi.

Ülkemizin, Odam›z›n, Üniversitelerimizin sesini
duyuran dostlar›m›z›n bildirilerini ve adlar›n› sizlerle
paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. 
1. Türkiye’de Kadastral Verilerin Co¤rafi Bilgi Siste-

mine Entegrasyonunda Sorunlar ve Çözümler
Gülgün ÖZKAN, S.Savafl DURDURAN, Ali ERD‹,
Bilal G‹RG‹N, 

2. Uluslararas› GPS Servis (IGS) Ürünleri Kullan›la-
rak, GPS Yaz›l›mlar› Modüllerinin Test Edilmesi. 
‹smail fiANLIO⁄LU, Cevat ‹NAL

3. Bulan›k Mant›k ve Geleneksel Yöntemlerle GPS
A¤lar›nda Outlier Aramas›
Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ 

4. Aç›k Kentsel Merkezlere Arazi Düzenleme ‹fllem-
lerinde Alternatif ‹fllemler
Bayram UZUN, Tahsin YOMRALIO⁄LU

5. Türkiye’de Depremlerin ‹zlenmesi ‹çin Web Ta-
banl› CBS Oluflturulmas› 
Asl› Garagon DO⁄RU, Gönül TOZ, Haluk ÖZE-
NER, Onur GÜRKAN 

6. Kadastro Sistemlerinin Avrupa Birli¤i Ülkelerinde
Seçilen Temel Kriterlere Göre Karfl›laflt›rmal›
Analizi
Ayfle YAVUZ

7. Türkiye’de Co¤rafi Bilgi Sistemleri Çal›flmalar›nda
Kurumsal Politikalar 
Ali ERD‹, S.Savafl DURDURAN 

8. Türkiye’de Kelenderis Antik fiehrinde Co¤rafi Bil-
gi Sistemleri Çal›flmalar› (CBS) 
S.Savafl DURDURAN, Ali ERD‹, Levent ZORO⁄-
LU, Mehmet TEKOCAK 
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FIG Çal›flma Haftas›n›n yap›ld›¤› otel

Odam›z Temsilcileri, Üniversite Temsilcilerimizle birlikte



9. Farkl› Kullan›mlar ‹çin Arazi Kullan›m De¤ifliklikle-
ri ve Uygunlu¤unun Dijital Fotogrametri ‹le ‹zlen-
mesi 
Mustafa ATASOY, Cemal BIYIK, Hüseyin AYAZ,
Fevzi KARSLI, Osman DEM‹R, Emin Zeki BAfi-
KENT

10. Türk Kadastro Sisteminde Özel Sektörün Geliflen
Rolü
Mehmet ÇETE, Bayram UZUN

11. Adres Bilgi Sistemi Yoluyla Emlak – Çöp Vergisi
Toplanmas›: Trabzon fiehri Örne¤i
Volkan YILDIRIM, Recep N‹fiANCI 

12. Türkiye Co¤rafi Veri Altyap›s› Çerçevesinin Bek-
lentilerinde Avrupa Co¤rafi Veri Altyap›s› Çal›fl-
malar›n›n Test Edilmesi. 
Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU, Philippe de Maeyer,
Tahsin YOMRALIO⁄LU

13. Trabzon/Türkiye GPS ile Yerel Jeoid Belirlenmesi 
Kemal YURT, Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ 

14. Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri ve Do¤ru-
luklar›n Karfl›laflt›rmas› 
Ayhan CEYLAN, Cevat ‹NAL, ‹smail fiANLIO⁄-
LU

15. Tar›m Sektörüne Destek ‹çin Parsel Tabanl› Bilgi
Sistemi ‹htiyac›
Halil ‹brahim ‹NAL, Selçuk RE‹S

16. Topografik Kadastal Ölçmeler ve Aplikasyon ‹çin
GPS Tabanl› Poligonasyon  
Metin SOYCAN, Taylan ÖCALAN 

17. Geliflmekte Olan Ülkelerde Dar Gelirli Ailelerin
Konut ‹htiyac›n› Karfl›lama ‹htiyac› 
Tahsin YOMRALIO⁄LU, Recep N‹fiANCI 
Konferans’ta 5 özel oturum, 51 teknik oturum ve

çal›fltay, 400’den fazla bildiri ve poster sunumu  yap›l-
d›. Bunlarla beraber FIG Genel Kurulu (2 Kez), FIG
Konseyi, ACCO, Komisyonlar, Çal›flma Gruplar›,
Bölgesel Gruplar, GSDI,  ISCGM, JBGSIS toplant›lar›
da konferans kapsam›nda gerçeklefltirildi.

Konferansa FIG’in mesleki iflbirli¤i yapt›¤› kurum-
lar›n büyük bölümü baflkan düzeyinde kat›l›m sa¤lad›.
ISPRS (Prof, Ian Dowman), IAG (Prof. Gerhard Be-

utler), ICA (Prof. Milan Konecny), IHO (Alexand-

ros Marathos) ve ISM (Prof. Yu Changxing). ‹lave-
ten Uluslararas› Hidrografya Birlikleri Fedarasyonu da
John McCarthy taraf›ndan Konferansta temsil edildi.
Konferans sürecinde, FIG ile bu federasyon aras›nda
“Anlaflma Protokolu” imzaland›. Global Mapping
Uluslararas› Yürütme Kurulu (ISCGM) y›ll›k ola¤an
toplant›s›n› Kahire’de yapt›. Konferans›n teknik prog-
ram›nda iki oturumu ISCGM Baflkan› Prof. Fraser
Taylor taraf›ndan yönetildi.

Konferans›n baflar› öykülerinden bir tanesi Co¤ra-
fi Bilgi Topluluklar› Yürütme Kurulu toplant›s›yd›
(Steering Committee of Geospatial Information Soci-
eties-JB GIS). Bu toplant›da, özellikle Birleflmifl Millet-
lerle iliflkide, tüm co¤rafi (spatial) birliklerin ortak se-
si olmak üzere resmi bir yap›da Ortak Kurul olufltu-
rulmas›na karar verildi. Bu karar, FIG ofisinde GIS
Ortak Kurulu için sürekli bir adres oluflturulmas› Or-
tak Kurul Baflkan›n›n iki y›lda bir seçilmesini de içer-
mektedir. 2006-2007 y›l›nda yap›lacak toplant›lar için
Ortak Kurul Baflkan› Prof. Holger Magel seçildi. Bun-
lardan daha önemlisi, Ortak Kurul iki adet mesleki
projeyi bafllatmak için ISPRS Baflkan› Prof. Ian Dow-
man ile ICA’dan  Prof. Bengt Rystedt Baflkanl›¤›nda
iki adet komite oluflturuldu.

Geçen y›llarda yap›lan FIG toplant›lar›ndaki teknik
sergilerden daha büyü¤ü, yaklafl›k 40 firman›n kat›l›-
m›yla Kahiredeki bu toplant›da gerçeklefltirildi.

TEKN‹K YÖNÜYLE KONFERANS VE
OTURUMLAR
Konferans öncesinde; 
• Standartlar ve standartlar›n co¤rafi veri altyap›s›na

katk›s›n›n nas›l olabilece¤i;
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• Standartlar›n gelifltirilen co¤rafi veri altyap›lar›ndaki
rolü 

• Standartlar›n etkisi 
• Aç›klar›n kapat›lmas›

• Harita/Jeoinformatik topluluklar› ve sanal akade-
mi 

• Haritac›l›¤›n tarihi
• Mobil Haritalama Teknolojisi 
• e-vatandafllar için e-devlet 

konular›nda çal›fltaylar ve çeflitli firmalarca seminerler
düzenlendi.
Co¤rafi haz›r veriye küresel anlamda ulafl›ma destek
için kurulan Küresel Co¤rafi Veri Altyap›s› (Global
Spatial Data Infrastructre-GSDI) komite toplant›lar›
da konferans teknik program›ndan önce gerçekleflti-
rildi. Bu kapsamda; 
• Geleneksel Planlama 
• Yasal ve Ekonomik 
• Teknik 
• Desteklenen Projeler
• Üyelik 
• ‹letiflim   
konular›nda komite toplant›lar› gerçeklefltirildi.

Komisyonlar›n delegelerine ve gözlemcilerine aç›k
olacak flekilde FIG Komisyon toplant›lar› da yap›ld›.

Konferans Program›
I. Gün 
Aç›l›fl seremonisinde, M›s›r Su Kaynaklar› ve Sula-

ma Bakan›, Baflbakan ad›na müsteflar›, GSDI Baflkan›,
FIG Baflkan› “Firavundan Jeoinformati¤e-De¤ifli-
min fiekillenmesi” konusunda konuflmalar yapt›lar.

Konferans›n ilk günü FIG Baflkan› Prof Dr. Holger
Magel’in yönetti¤i aç›l›fl oturumnda ESRI Baflkan› Jack
Dangermond Haritac›l›k ve Jeomatik aras›ndaki aç›¤›
kapatmak, Intergraph Baflkan› Preetha Pulusane, Ak›l-
l› Kararlar Alma Üzerine sunufllar yapt›lar.

Teknik oturumlarda toplam 114 adet bildiri
sunulmufltur.

II. Gün 
FAO’dan Paul Munro-Faure, UN-HAB‹TAT’tan

Clarissa Augustinus, Hollanda Kadastro Genel Mü-
dürlü¤ünden Dorine A. J. Burmanje, M›s›r Harita Ku-
rumundan Mohamed Mosaad Ibrahim kat›l›m›yla “SDI

ve Arazi Yönetimi Aras›nda ‹flbirli¤i” özel oturumu
düzenlendi.
Teknik oturumlarda 107 adet bildiri sunulmufltur.
III. Gün 
• ISPRS Baflkan› Prof. Ian Dowman, Avusturya Graz

Üniversitesi Rektörü Hans Sunkel ve M›s›r Biliflim
Teknolojileri Yat›r›mc›lar› Grubu Baflkan› H›sham
El Sherif’in kat›l›m›yla co¤rafi veri altyap›lar›n›n ge-
lece¤i konulu özel oturum yap›lm›fl,  bu oturumda
ise toplam 87 adet bildiri sunuldu. 

IV.Gün
Teknik Kavram

• Yer ‹simleri ve Adresleri 
5 adet bildiri 

• Co¤rafi Veri Altyap›s› Yasal ve Politik Konular› 
5 adet bildiri 

• Sürdürülebilir Kalk›nma ‹çin Küresel ve Co¤rafi Bilgiler
4 adet bildiri 

• Co¤rafi Veri Altyap›s›; Veriye ‹liflkin Konular 
6 adet bildiri 

• Ortakl›k ve Kaynaklar 
6 adet bildiri 

Olmak üzere, toplam 26 adet bildiri sunuldu.
Düzenlenen Yuvarlak Masa Toplant›lar› ve
Paneller 
• Afrika ve Arap Ülkelerinde Harita ve CIS E¤itimi 
• Küresel Kay›tlar ve Portallar 
• Amerika Ülkeleri Co¤rafi Veri Altyap›lar› 
• Co¤rafi Veriler 
• Afrika Ülkeleri Co¤rafi Veri Altyap›lar› 
• Afrika Ülkeleri Politika Kararlar› 
• Aç›k Kaynakl› Yaz›l›m Forumu
• Asya ve Pasifik Ülkeleri Co¤rafi Veri Altyap›lar› 
Bu panellerde;

• Herhangi bir Co¤rafi Veri Altyap›s› Gelifliminde
ifade edebilece¤imiz en kolay konu nedir ?

• Herhangibir Co¤rafi Veri Altyap›s› Gelifliminde
ifade edebilece¤imiz en zor konu nedir ?

• Co¤rafi Veri Altyap›s› Gelifliminde tavsiye edebi-
lece¤iniz ilk konu hangisidir ?

• Sizin deneyiminiz/gözlemlerinize dayanarak bu
konulara iliflkin genel anlamda örnekler veriniz.

sorular›na yan›t arand›.
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FIG 28.GENEL KURULU GÜNDEM‹ 
17 Nisan 2005 Pazar günü yap›lan Genel Kurul,

Baflkan Holger Magel taraf›ndan aç›lm›flt›r. Aç›l›flta
May›s 2004 Atina Genel Kurulundan sonra hayat›n›
kaybeden onursal üyeler için 1 dakika sayg› duruflun-
da bulunuldu. 

Genel Kurulda konsey üyelerinin yeni sorumlu-
luklar› ve konseydeki de¤ifliklikler görüflülüp, Dan›fl-
ma Kurulunu temsilen 5. komisyon baflkan› Matt Hig-
gins’i atand›. Ayr›ca Mr. Andrew Leyzack Komisyon 4
ve Mr. Simon Adcock da Komisyon 8’in baflkanl›¤›na
getirilmifltir.

Brunei Geomatics Enstitüsü (Darussalam-Brunei),
Birleflik Arap Emirlikleri Ölçmeciler Enstitüsü (ISU-
AE), Botswana Haritac›lar Birli¤i, Kosova Ölçmeciler
Birli¤i (UNMIK) ve Meksika üyelik talebinde bulundu,
genel kurulda bu kurulufllar›n üyelikleri kabul edildi. 

9 yeni akedemik üyenin genel kurulda kabulüyle
beraber akademik üye say›s› 49 ülkeden 79 üyeye
yükseldi.

FIG Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyon Baflkan-
lar› çal›flma raporlar›n› sundu. Komisyonlar›n olufltu-
rulmas› üzerine komisyonlar›n yap›lar› ve FIG’in gele-
cekteki yönetimi üzerine görev tan›mlar›n› olufltur-
mak üzere konsey taraf›ndan komisyon oluflturuldu.

2004 y›l›na ait mali rapor kabul edildi. 2005-2006
bütçeleri oluflturuldu. 2007 y›l› için üyelik ücretleri
yeniden belirlendi

21 Nisan Perflembe günü sabah FIG’e üye ülkele-
rin Oda Baflkanlar›n›n kat›ld›¤› bir FIG Baflkanlar Ku-
rulu toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya 37 si Oda Baflkan›
olmak üzere 42 kifli kat›ld›. Bu toplant›da, Oda Bafl-

kanlar› ülkelerinin genel görünüflleri, FIG’e iliflkin gö-
rüflleri, Genel Kurul ve Çal›flma Haftas› konusunda
görüfllerini çok k›sa olarak anlatt›. 

Genel Kurulda 2010 y›l› FIG Kongresi’nin yap›la-
ca¤› ülke seçimle belirlendi Sidney/Avustralya, Viya-
na/AVUSTURYA, Edmonton/KANADA, Kopen-
hag/DAN‹MARKA, Dubai/Birleflik Arap Emirlikleri
2010 FIG Kongresi’ne aday oldu. Genel anlam›yla Ko-
penhag’›n iyi bir yer olaca¤› düflünülmüfl ama gelecek-
tede harhangi bir FIG toplant›s›na ev sahipli¤i yapabi-
lece¤i, Dubai’nin ise FIG’e yeni kat›l›m› ve yak›n bir
gelecekte bölgesel konferanslara ev sahipli¤i yapabile-
ce¤i düflüncesiyle adayl›klar› kabul görmemifltir. 2010
FIG Kongresi için rekabet Avustralya ve Kanada ara-
s›nda yafland›. Avustralya büyük bir oy ço¤unlu¤uyla
seçimi kazand›.

FIG Bölgesel Konferanslar› ve Çal›flma Haftalar› ile
ilgili olarak yerler ve tarihler kesinlefltirildi 

• 4.Bölgesel Konferans; 26-29 Eylül 2005, Hava-
na/Küba

• 5.Bölgesel Konferans; 09-12 Mart 2006, Acc-
ra/Gana 

• XXIV.FIG Kongresi; 08-13 Ekim 2006, Mü-
nih/Almanya

• FIG Çal›flma Haftas› 2007, 12-17 May›s 2007,
Çin

• FIG Çal›flma Haftas› 2008, 14-19 Haziran 2008,
Stokholm/‹SVEÇ

• FIG Çal›flma Haftas› 2009, ‹srail toplant› tarihi
2006 y›l›nda kesinlefltirilecektir.

KONFERANS KAPANIfi B‹LD‹RGES‹NDEN…
•  “Bizim Dünyam›z” ve topluma hizmet ortak misyo-

nunuzu yerine getirebilmek için, jeodezicileri, ha-
ritac›lar› ve co¤rafi bilgi toplumu aras›nda iflbirli¤i
ihtiyac›m›z nedeniyle bu ortak konferans›n düzen-
lendi¤i ve toplant›n›n yap›ld›¤› bölgenin, dünyam›-
z›n de¤iflikliklerini gösteren tipik bir yap›da olmas›
nedeniyle FIG’in buralar› ilk elden görmek isteme-
sine vurgu yap›larak, FIG’in misyon ve vizyonunun,

• ‹nsanc›l rol
• Sosyal sorumluluk 
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• Bar›flç›l›k
• Tafl›nmaz haklar›n›n korunmas› 
• Demokrasi, eflitlik ve  demokratik toplumu destek-

leme 
• Sürdürülebilirlik
• Mesleki ahlaks›zl›kla mücadele 
• ‹yi yönetim, 
Olmas› gerekti¤i belirtildi.

Ayr›ca,
. Stratejik/Politik Düzeyde 

• Yoksullu¤un Azalt›lmas› Bafll›ca Baflar›d›r (Gelifl-
mifl ve geliflmekte olan ülkeler ayn› geminin
içindedir.),

• G›dada güvensizli¤i yok edilmelidir, 
• Do¤al Afetler, 
• Arazi ve Su Kaynaklar› S›n›rlar Ötesidir,
• ‹yi Yönetim ‹çin Daima Mücadele Edilmelidir,
• Di¤er mesleki disiplinlere sayg›y› da kaybetmek-

sizin “kazan kazan durumu” oluflturulmal›d›r,
• Kamu ve Özel Sektör aras›nda dengeye ihtiyaç

duyulmaktad›r,
• Mesleki, kurumsal ve politik olarak karfl›l›kl› ifl-

birliklerine gereksinilmektedir,
• Baz› aç›klar›n kapat›lmas› gerekmektedir. (Ör-

nek: Ölçme ve CBS), 
• Biz 2005 Kas›m ay›nda Tunus’ta toplanan “Bilgi

Toplumu Dünya Zirvesinde Bilgi Toplumuyla
Ba¤lant›m›z› Sa¤lamak Zorunday›z.

• Teknik Düzeyde;
• Bizler, VER‹ ZENG‹N‹ ve B‹LG‹ FAK‹R‹’yiz 
• Formatlar›n Savafl› Devam Etmektedir, 
• CBS yeni bir dil olarak aciliyettir, 
• CBS bilginin bütünleflmesidir, 
• Çözümler, farkl› kaynaklardan al›nan bilgilere ih-

tiyaç duymaktad›r, 
• Jeodezik Referans Sistemleri temel konudur ve

gittikçe daha do¤ru referans almaktad›r, 
• Yer gözlemlerinde çok büyük geliflmeler yaflan-

maktad›r. 
Kabul edilen niyet ve fikirler ve bunlar›n uygulamada
sa¤lanmas› ile, hiç olmad›¤› kadar jeodezicilerin, ölç-

mecilerin ve CBS çal›flanlar›n›n çok yak›n iflbirli¤i-
ne ihtiyaç duyulmaktad›r. Bundan dolay› GSDI – FIG
bu ortak toplant›y› düzenlemifltir. 

• Kurumsal Düzeyde;
• Kardefl kurumlarla iflbirli¤ini yo¤unlaflt›rmal›y›z, 
• FIG, Birleflmifl Milletleri taraf›ndan çok de¤erli

bir çözüm orta¤› olarak görülmektedir. Buna
ra¤men çok daha önemli görevler almas› için
Birleflmifl Milletler taraf›ndan davet edilmekte-
dir, 

• Yasal çerçeveler yeni teknolojilere ve e-hizmet-
lere uyumland›r›lmak zorundad›r.    

görüfllerine yer verildi.

FIG Baflkan› Prof. Dr. Holger Magel ile Görüflme:
FIG Çal›flma Haftas› nedeniyle Kahire’de bulunan

Odam›z temsilcileri ile FIG Baflkan› aras›nda bir gö-
rüflme gerçeklefltirildi. Yo¤un program›na ra¤men
FIG Baflkan› Holger Magel, görüflme iste¤imize olum-
lu yan›t verdi. Kendisi ile oldukça uzun say›labilecek
bir görüflme yap›ld›. 

Oda Genel Baflkan›m›z Sn. Hüseyin ÜLKÜ, Oda
Genel Sekreterimiz Sn. Cengiz DA⁄DELEN, D›fl ‹lifl-
kiler -STBK- Komisyonu üyemiz Sn. Orhan ER-
CAN’›n kat›ld›¤› bu görüflme 19 Nisan 2005 tarihinde
saat 15.00’de Sn. Magel’in suitinde bafllad›  ve iki bö-
lüm halinde toplam 80 dakika sürdü. Sn. Holger Ma-
gel; bu yo¤un program› s›ras›nda bizlere ay›rd›¤› bu
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uzun say›labilecek zaman ile, Odam›zla her zaman ifl-
birli¤i yapmak istedi¤ini göstermifl, ayr›ca bunu sözlü
olarakta ifade etmifltir. 

Görüflmenin birinci konusunu, 2014 y›l›nda yap›l-
mas› planlanan FIG Kongresi’nin ‹stanbul/Türkiye’de
yap›lmas› konusundaki talebimiz oluflturdu. 

Bu konuda Sn. Magel, öncelikle 2010 y›l› için 5 aday
(Avusturya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Birleflik
Arap Emirlikleri) ülke bulundu¤unu, a¤›rl›kl› olarak se-
çimin, Avustralya, Kanada ve Avusturya aras›nda geçe-
ce¤ini, 2010 için yap›lacak seçimi Avustralya ya da Ka-
nada’n›n kazanmas› halinde Türkiye’nin flans›n›n olduk-
ça yükselece¤ini vurgulayarak, 2014 y›l›na iliflkin ilk ta-
lebin Türkiye’den yani Odam›zdan geldi¤ini söyledi. 

21 Nisan 2005’de F‹G Kongresi, 2010 için Avust-
ralya, Avusturya ve Kanada aras›nda geçen seçimi ise
31 oyla Avustralya kazand›. Bu seçimde bizim deste-
¤imizde Avustralya’dan yanayd›. Sn. Magel bu durum-
da tan›t›m kampanyalar›m›za çok geçmeden bafllan-
mas› gerekti¤ini de sözlerine ekledi. 

Görüflmenin 2.konusu; 4-7 Temmuz 2005 tarihin-
de ‹stanbul’da Dünya Mimarlar Forumu’na kat›lacak
olan Sn. Magel’in ayn› tarihlerde Ankara’da AB’de
Arazi Toplulaflt›rmas› konusunda bir konferans ver-
mesi talebimizdi. Sn. Magel bu talebimize oldukça
olumlu yaklaflm›fl olup, konferans konular› ile, takvi-
min sonradan de¤erlendirilece¤i konusunda anlaflma-
ya var›ld›. Daha sonra yap›lan görüflmede ise, konfe-
rans›n 6 Temmuz 2005 tarihinde saat 13.00’de Anka-
ra’da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Görüflmenin 3.konusu ise; 13 – 18 Haziran 2005
tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek olan Genç Ha-
ritac›lar Günleri + Uluslararas› Jeodezi Ö¤rencileri
Buluflmas› etkinli¤ine Sn. Magel’in onur konu¤u olarak
kat›lmas› talebimizdi. Sn. Magel Temmuz 2005 tarihin-
de Türkiye’de olaca¤›ndan, 2 hafta öncesinde Türki-
ye’ye yeniden gelmesinin yo¤un program› nedeniyle
mümkün olamayaca¤›n› belirtti. 

Görüflmenin 4.konusu ise; Odam›z ve Ziraat Mü-
hendisleri Odas› sekreteryal›¤›nda TMMOB ad›na Ka-
s›m 2005 tarihinde fi.Urfa’da düzenlenecek olan Top-
rak Reformu Kongresi oldu. 

Bu konuda Oda Genel Baflkan›m›z taraf›ndan
özetle, Türkiye’nin özellikle Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen eflitsiz toprak
mülkiyeti da¤›l›m›n›n, demokrasinin önünde büyük
engel oldu¤unu belirtilerek, k›rsal alandan kente göçe
neden olan çeflitli etmenlerin bulundu¤unu, bunlar›n
d›fl›nda; parçal› arazi yap›s› ile, emek yo¤un üretim-
den, makinal› tar›ma geçiflin yer ald›¤›n› ve göçler ne-
deniyle kentlerde çeflitli olumsuzluklar›n yafland›¤›n›,
AB sürecinde k›rsal nüfusun %40’dan, %10’lara çekil-
mesinin dayat›ld›¤›n› bunun da, k›rdan kente göçü da-
ha da tetikleyece¤ini ve sorunlar›n daha da artaca¤›n›
vurgulayarak, bu kapsamda Toprak Reformu Kongre-
sini oldukça önemsedi¤imizi, bu nedenle de bu konu-
da dünyada örnek uygulamalar›n ve  deneyimlerin bi-
zimle paylafl›lmas›ndan büyük mutluluk duyaca¤›n›
söyledi. 

Holger Magel, bu konunun oldukça önemli oldu-
¤unu, kendisinin de bu konuyla yak›ndan ilgilendi¤ini,
Oda olarak böyle bir etkinlik gerçeklefltirdi¤imiz için
bizleri kutlad›¤›n› belirtti, kendisinin kat›lamayacak ol-
du¤u bu toplant› konusunda, Almanya’da yo¤un çal›fl-
malar yapm›fl, Kamboçya’da toprak da¤›t›m›n› örgüt-
leyen ve halen Almanya’n›n uluslararas› iliflkilerini or-
ganize eden Prof. Willy Timerman’›n bize oldukça ya-
rarl› bilgiler sunabilece¤ini belirtti. Bu konuda görüfl-
meler ise halen devam etmektedir. 

Görüflmenin beflinci ve son konusu ise; Odam›zca
bafllat›lan ve mesle¤imizin ve Odam›z›n geliflim süreci
ile mesle¤imizin ve Odam›z›n tan›t›m›n› içeren bir bel-
gesel film haz›rlanmas› konusu oluflturdu. Oda Baflka-
n›m›zca bu konuda çal›flmalar›n bafllad›¤› belirtilerek,
FIG’den konuya yönelik her türlü bilgi ve doküman
deste¤i beklenildi¤i ifade edildi. 

FIG Baflkan› Sn. Magel, böyle bir çal›flman›n Oda-
m›z için oldukça yararl› olaca¤›n›, kendisinin her türlü
deste¤e haz›r oldu¤unu, bu konuda FIG’de mevcut
(GIS, Land Surveying, Fotogrametri vb.konularda ha-
z›rlanm›fl) 7 film bulundu¤unu, bu filmlerin telif hakk›-
n›n TV -W kanal›nda oldu¤unu ancak Genel Sekrete-
ri (Markku Willika) görevlendirerek bizlere yard›mc›
olacaklar›n› belirtti. 
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Dr. Haldun Özen An›ld› (05/05/2005)
Demokrasi ve insan haklar›n›n y›lmaz savunucu-

su, de¤erli hocam›z Dr. Haldun ÖZEN aram›zdan
ayr›l›fl›n›n 3. y›l›nda mezar› bafl›nda an›ld›.
05/05/2005 tarihinde yap›lan anma törenine,
TMMOB eski Baflkan› Kaya GÜVENÇ, ‹nsan Hakla-
r› Vakf› Baflkan› Yavuz ÖNEN, Özen’in ailesi, Oda-
m›z Genel Merkez Yöneticileri ve Ankara fiube Yö-
neticileri, meslektafllar›m›z ve di¤er sevenleri kat›ld›.

Tapu Planlar› Tüzü¤ü Tasla¤› TKGM’ye
Sunuldu (12/05/2005)

4721 say›l› Türk Medeni Kanunu’nun 1003 üncü
maddesinde haz›rlanmas› öngörülen Tapu Planlar›
Tüzü¤ü konusunda; Odam›z›n Sürekli Teknik Bilim-
sel komisyonlar›ndan olan Kadastro Komisyonu
üyeleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce
görevlendirilen kat›l›mc›lar ile oluflturulan Çal›flma
Grubunca, yaklafl›k 5 ay süren bir çal›flma sonucun-
da  haz›rlanan Tapu Planlar› Tüzü¤ü Tasla¤›, Genel
Gerekçe ve Madde Gerekçeleri birlikte 12/05/2005
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤üne su-
nulmufltur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünde bu
amaçla yap›lan ve baflta TKGM Genel Müdürü Sn.
Zeki ADLI  olmak üzere Genel Müdür Yard›mc›lar›,
çeflitli Daire Baflkanlar› ve fiube Müdürlerinin kat›l-
d›¤› bu toplant›ya Odam›z ad›na Genel Baflkan›m›z
Hüseyin ÜLKÜ, Genel Sekreter Cengiz DA⁄DE-
LEN, Kadastro Komisyonu Baflkanm›z Prof. Dr. Hü-
seyin ERKAN, Yönetim Kurulu Üyemiz Levent ÖZ-
MÜfi ve Kadastro Komisyonu üyemiz Yunus AKAY
kat›lm›fllard›r. 

Tüzük tasla¤› yaz›m›nda, 8 Eylül 1992 gün ve
21339 say›l› Resmi Gazetede Baflbakanl›k taraf›ndan
yay›mlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname,
Tüzük ve Yönetmelik Tasar›lar›n›n Haz›rlanmas›na
‹liflkin Easlar” gözönünde tutulmufl olup, Tüzük ta-

sar›s›n›n ilgili kurum, kurulufllar›n ve Dan›fltay’›n gö-
rüfllerinden sonra Bakanlar Kurulu karar›yla yay›m-
lanmas› beklenmektedir.

Odam›z ev sahipli¤inde haz›rlanan Tapu Planlar›
Tüzü¤ü Tasla¤› ile, geleneksel ölçme yöntemleri ve
geliflen teknolojiye uygun olarak say›sal yöntemler
kullan›larak üretilen ve bundan sonra da üretilecek
olan tapu planlar›n›n; Yenilerinin üretilmeleri, ‹zlen-
meleri ve güncellenmeleri, Ülke koordinat sistemin-
de birlefltirilmeleri, Say›sallaflt›rma ve bilgi teknoloji-
lerine uyumlaflt›r›larak kurulacak mekansal bilgi sis-
temlerine uygun formatta oluflturulmas›, Üretim ve
araziye uygulamada yetki ve sorumlulu¤un belirlen-
mesi, arflivlenmeleri ve arfliv bilgi ve belgelerinin kul-
lan›ma sunulmas›, konular› düzenlenmifl olup bu tü-
zü¤ün, mülkiyet haklar›n›n kurulmas›nda ve korun-
mas›nda hizmet kalitesinin art›r›lmas›na, belirli bir
bilgi ve belge standard›n›n oluflturulmas› ile Tapu
Kadastro Bilgi Sisteminin temelini oluflturacak me-
kansal bilgi sistemi için önemli katk›lar sa¤l›yaca¤›na
inan›yoruz.

TKGM’nin Yeniden Yap›land›r›lmas›
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün yeniden

yap›land›r›lmas› kapsam›nda Baflbakanl›k ‹dareyi Ge-
lifltirme Baflkanl›¤›’nca Odam›zdan bir temsilci iste-
nilmifl olup, söz konusu çal›flma grubunda Odam›z›
Sn. Ayhan KALYONCU temsil etmektedir. 

Yap›lan çal›flmalar sonucunda yay›nlanan raporda
özet olarak; tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n ye-
niden yap›land›r›lmas›na model olabilecek bir yakla-
fl›m gösterilmekte, TKGM’nin bölge müdürlüklerinin
kapat›larak il müdürlükleri fleklinde yeniden örgüt-
lenmesi, 279 Tapu ve 100 Kadastro Müdürlü¤ünün
kapat›lmas›, Tapu Sicil Md. Yard›mc›lar›na imza yet-
kisi, Tapu Dairelerinin ‹htisas noterli¤i fleklinde yeni-
den düzenlenmesi, Lisansl› Ölçme Bürolar› Yasas›
(yasalaflt›) ile bir k›s›m ifllerin özel sektöre devri, Em-
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lak Müflavirli¤i ve Emlak Komisyonculu¤u Yasas›n›n
ç›kar›lmas›, TAKB‹S, AR‹P, MERL‹S Projelerinin ta-
mamlanmas›, Mera, Orman ve mülkiyet kadastrosu-
nun tek elden yürütülmesi ve bunlar›n denetim ve
kontrolünün Kadastroda olmak üzere özel sektöre
yapt›r›lmas›, TUCBS faaliyetlerinin TKGM taraf›ndan
yürütülmesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
¤ü’nün Harita, Tapu, Kadastro ‹daresi Baflaknal›¤›
fleklinde yeniden örgütlenmesi ile idari ve mali
özerklik verilmesi gibi personel rejiminden, bütçeye
kadar kapsaml› yeni bir yap›lanma tasarlanmaktad›r.

Konu Odam›zca yak›ndan takip edilmekte olup,
raporda yer alan öneriler, fiube Baflkanl›klar›m›z ve
komisyonlar›m›z›n genifl kat›l›m›yla enine boyuna
tart›fl›larak oluflturulacak Odam›z görüflleri ilgili ma-
kamlara iletilecektir.

Kadastro Kanununda Yap›lan De¤ifliklikler
Bilindi¤i üzere 3402 Say›l› Kadastro Kanunu’nda

çeflitli de¤ifliklikler ön gören 5304 say›l› Kanun
22/02/2005 tarihinde TBMM’de kabul edilmifl olup
konuya yönelik çeflitli detaylara bir önceki bültende
yer verilmifltir.

Söz konusu Kanunun öngördü¤ü 41. madde’de-
ki “Hatalar›n Düzeltilmesi” konusunda usul ve yön-
temleri içeren ve TKGM taraf›ndan haz›rlanan yö-
netmelik tasla¤› ile Say›sallaflt›rma Yönetmeli¤i tasla-
¤› üzerinde oluflturulan görüfllerimiz TKGM’ye iletil-
mifltir. Bu kondaki tüm çal›flmalar›m›z Kadastro Ko-
misyonu Baflkan›m›z Prof. Dr. Hüseyin ERKAN bafl-
kanl›¤›nda sürdürülmektedir. 

Onur Kurulu Çal›flmalar›
Oda yönetim Kurulunca kendisine havele edilen

konular› görüflmek üzere 8 Ocak 2005 tarihinde
Odam›z Genel Merkezinde toplanan Oda Onur Ku-
rulu, ele ald›¤› 7 adet dosya hakk›nda S. Kamil
COfiKUN, Levent ERAT‹LA, Ali Yavuz SEV‹NER,
Necmi ULUTAfi, ‹zzettin B‹ÇER ve Necati ÇEV‹K
isimli üyelerimizi Odam›z SHKMM Bürolar› Tescil
Yönetmeli¤inin 16. maddesine uymamas› ve uyar›la-
r› dikkate almayarak mesleki denetim uygulamalar›-
na ayk›r› davran›fllar›n› sürdürmeleri nedeniyle”

TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i uyar›nca  A¤›r Para
Cezas›na, Zeynep TOKUÇ isimli üyemizi de Yaz›l›
Uyar› Cezas›’na çarpt›rm›flt›r. Söz konusu bu ceza-
lar, TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i gere¤ince
TMMOB Yüksek Disiplin Kurulunca Onaylanarak
kesinleflmifltir. 

Özellikle Serbest Harita ve Kadastro Mühendis-
lerimizce gerçeklefltirilen Mühendislik Hizmetlerinin
Mesleki Denetim ‹fllemleri Odam›zca yak›ndan iz-
lenmekte olup, yönetmeli¤imize ayk›r› hareket
eden, bilinçli tav›r sergileyen tüm meslektafllar›m›z
hakk›nda Disiplin Yönetmeli¤i hükümleri titizlikle
uygulanacakt›r.

Denetleme Kurulu Çal›flmalar›
39. Dönem Denetleme Kurulumuz, ana yönet-

melikte belirtilen çerçevede görevini yürütmekte
olup 2005 y›l› içerisinde; 15 Ocak 2005’te ‹zmir fiu-
be, 12-13 fiubat 2005’te Genel Merkez, 07 May›s
2005’te Bursa fiube, 14-15 May›s 2005’te Genel
Merkez, 04 Haziran 2005’te Samsun fiube, 03 Tem-
muz 2005’te Ankara fiube ile 30-31 Temmuz 2005
tarihinde Genel Merkezimiz denetimlerden geçmifl-
tir. Denetleme Kurulu raporlar› uyar›nca çal›flmala-
r›m›z sürdürülmektedir

Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Çal›flmalar›

14 Aral›k 2004 tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e
giren TMMOB Meslekiçi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i kapsam›nda, Odam›z Meslekiçi E¤itim
ve Belgelendirme Yönetmeli¤i’nin haz›rlanmas› için
Yönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2005 tarih ve
35/361 say›l› karar›yla Prof Dr. Tevfik AYAN bafl-
kanl›¤›nda bir çal›flma grubu oluflturulmufltur. Çal›fl-
ma Gurubumuzca yap›lan çal›flmalar sonucunda
oluflturulan taslak metin tüm örgüt birimlerimiz,
STBK Baflkanl›klar›m›z ile Web sayfam›zda üyeleri-
mizin görüfllerine sunulmufl, ayr›ca 2 Temmuz 2005
tarihinde yap›lan II. Dan›flma kurulunda da yeniden
de¤erlendirilmifltir.

HKMO Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yö-
netmeli¤i Tasla¤›’n›n Meslek ‹çi E¤itim Merkezi kurul-
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mas›n› da içerecek flekilde yeniden oluflturulacak, di-
¤er disiplinlerle ortak çal›flma alanlar›m›z›n bulunma-
s› nedeniyle öncelikli olarak meslek içi e¤itim konula-
r›m›z belirlenerek ivedilikle TMMOB’ye sunulacakt›r.

Denetim Komisyonlar› ‹flletiliyor
39. Ola¤an Genel Kurulda kabul edilen ve

TMMOB’nin 06/11/2005 tarih ve 102 say›l› karar›y-
la onaylanarak, Kas›m 2004 tarihli Harita Bülteni
(say› 58)’nde de yay›mlanan HKMO Denetim Ko-
misyonlar› Yönetmeli¤imiz kapsam›nda Harita ve
Kadastro Mühendislik Hizmetleri üreten kifli ve ku-
rulufllar›n üretti¤i hizmetlerin denetlenmesine baflla-
n›lm›flt›r. 

Yönetim Kurulumuzun 21/06/2005 tarih ve
55/684 say›l› karar› ile; Mu¤la Belediyesince
24.01.2005 tarihinde ihale edilen 2267 ha meskun
ve 3456 gayri meskun toplam 5723 ha alanda yap›-
lan Halihaz›r Harita Yap›m ‹flinde ihale bedeli dikka-
te al›narak kamu ve ülke ç›karlar› yönünde, an›lan
projenin güvenilir, kullan›labilir, teknik ve idari stan-
dartlarda üretilmesinin sa¤lanmas› için gerekli ince-
leme, denetim yapmak ve rapor düzenlemek üzere
bir Denetim Komisyonu kurulmufltur. Üyelerimiz
Sn. fiendo¤an KAVAK, Fevzi fiENTÜFEKÇ‹ ve Ba-
hattin GÜMÜfi’ten oluflan Denetim komisyonumuz
denetimlerine bafllam›fl olup, denetimler sonucunda
düzenlenecek rapora göre yönetim kurulumuzca
at›lmas› gereken ad›mlar at›lacakt›r. 

Özel Sektör Çal›flma Grubu Çal›flmalar›
4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas›’n›n uygulamalar›n-

da yaflanan aksakl›klar ve mesle¤imize etkileri konu-
sunda görev yapan çal›flma grubu bir rapor üretmifl
ve bu rapor 25 Ocak 2005 tarihinde tüm birimleri-
mize gönderilerek görüfl istenilmifltir. 

Mevcut Kamu ‹hale Yasas›nda Hizmet tan›m› içe-
risinde yer alan Mühendislik Mimarl›k Hizmetlerini,
Dan›flmanl›k Hizmet Al›m› ‹haleleri kapsam› içerisi-
ne alan yeni bir Kamu ‹hale Yasas› Tasla¤› Odam›z
web sitesinde tüm meslektafllar›m›z›n görüfl ve öne-

rilerine aç›lm›fl olup, konuya yönelik olarak elde edi-
len görüfl ve öneriler Odam›zca de¤erlendirilmekte,
oluflturulan Oda görüfllerimiz TMMOB arac›l›¤›yla
Kamu ‹hale Kurumuna bildirilmektedir.

Konunun tüm üyelerimizce izlenerek görüfl ve
önerilerin odam›za iletilmesi beklenmektedir.

Birim Fiyat Analizlerimiz Yenileniyor
Çeflitli kamu kurum ve kurulufllar›ndan üyeleri-

mizinde yer ald›¤› Birim Fiyat Komisyonumuz çal›fl-
malar›na bafllam›fl olup, Odam›z›n birim fiyat analiz-
leri incelemeye al›nm›flt›r. 2005 y›l› Ocak ay›ndan
bugüne kadar sürdürülen çal›flmalarda hedef, birim
fiyat analizlerimizin öncelikle kalemleri itibariyle
güncel mesleki geliflmeleri de kapsayacak biçimde
gelifltirilmesi ve ücretlendirmelerin güncellenmesi-
dir. Sektörümüze kaynakl›k eden “Birim Fiyat Cet-
veli” ile “En Az Ücret Cetveli” tekanlaml› hale dö-
nüfltürülerek, aç›klamalar›da kapsayacak flekilde ye-
nilenecek ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lanacakt›r.

Sözlü Tarih Söyleflileri
Çal›flma grubumuz, eski baflkanlar›m›z ve odam›-

z›n emektar üyeleri ile görüflmelerine devam et-
mektedir. Son olarak 07 Ocak 2005 tarihinde Say›n
Celal BEfi‹KTEPE, 11 Mart 2005 tarihinde Say›n Arif
DEL‹KANLI, 12 Mart 2005 tarihinde ise Say›n Vasfi
ASAL  ile bir söylefli gerçeklefltirilerek ses, görüntü
ve metin kay›tlar› derlenmifltir. Çal›flma tamamland›-
¤›nda bas›lacak bir yay›nla tüm üyelerimize sunula-
cakt›r.

Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi Çal›flmalar›
BH‹KPK ad›na sekreteryas› Odam›zca yürütülen

ve Baflkanl›¤›n› Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K’in
yapt›¤› Yönetmelikler Komisyonu, ilgili kamu kurum-
lar›n›n, üniversitelerin ve HGK temsilcilerinin de ka-
t›l›m›yla Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi Strateji-
leri Kanun Tasar›s› Tasla¤›’n› oluflturmufltur. Bu tas-
lak tüm Kamu Kurum ve kurulufllar›n›n görüflüne su-
nulmufl olup elde edilen görüfller 25 fiubat 2005 ta-
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rihli toplant›da komisyonumuz taraf›ndan incelene-
rek son flekline getirilmifltir.

II. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

Odam›z taraf›ndan ilki 2003 y›l›nda düzenlenen
Sempozyumun ikincisi yine Mühendislik Ölçmeleri
Komisyonumuz yürütücülü¤ünde 23-25 Kas›m 2005
tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek olup dü-
zenleme kurulunca çal›flmalara bafllanm›fl ve ilk du-
yurusu yap›lm›flt›r. Halen Odam›za ulaflan 75 bildiri
d›fl›nda ak›fl devam etmekte olup sempozyuma yo-
¤un ilgi duyuldu¤u gözlenmektedir.

Mesle¤in Tan›t›m› ve HKMO Belgeseli
Haz›rlama Çal›flma Grubu 

Mesle¤imiz ve Odam›z›n tan›t›m›n› içeren k›sa
metrajl› bir film yap›lmas› için çal›flmalar›n› sürdüren
çal›flma grubu, çeflitli tarihlerde gerçeklefltirdi¤i 4
toplant› ile çal›flmalar›na devam ediyor. fiu ana kadar
envanter oluflturulmas› üzerine yo¤unlaflan çal›flma
grubu bu yönde oldukça kapsaml› bir arfliv olufltura-
rak çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

TMMOB 4. Dan›flma kurulu Yap›ld›
(09/07/2005)

TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi Çal›flma
Grubunun önerisi üzerine tek gündem maddesi ile
toplanan TMMOB Dan›flma kurulu, 09/07/2005 tari-
hinde Makina Mühendisleri Odas› Toplant› Salonun-
da yap›ld›.

TMMOB Örgütlülü¤ünün gelifltirilmesi için nele-
rin yap›lmas› gerekti¤i konusunda yo¤unlaflan tart›fl-
malar 70 kiflinin kat›l›m›yla yaklafl›k olarak 7 saat
sürdü. Toplant›ya Odam›zdan Genel Sekreter Cen-
giz DA⁄DELEN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz Nail GÜLER ve Reflat ÜNAL kat›lm›fl olup, gö-
rüfllerimiz Genel Sekereter taraf›ndan sunulmufltur.

TMMOB ve Odalar Yarg›da Kazand›
Bilindi¤i üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odam›z, Elektrik Mühendisleri Odas›, Jeofizik Mü-

hendisleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Maden

Mühendisleri Odas› ve Makina Mühendisleri Odas›

ile birlikte 13 Kas›m 2004 tarihinde ortak bir bas›n

aç›klamas› yap›larak; Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlü¤ü Merkez Teflkilat›n›n mühendis kadrolar›-

na yap›lacak atamalar için yap›lan personel al›m ila-

n›nda “cinsiyeti erkek olmak” fleklinde bir koflul bu-

lunmas›n›n Anayasan›n eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤u

belirtilmifltir.

Konunun bir çok meslek disiplinini ilgilendirme-

si nedeniyle, KPSS-2004/2 ve Ek Yerlefltirme Tercih

k›lavuzunun 252. kodunda yer alan ve Maden Tetkik

ve Arama Genel Müdürlü¤ü Merkez Teflkilat›n›n

mühendis kadrolar›na yap›lacak atamalar için “cinsi-

yeti erkek olmak” ibaresini içeren düzenlemenin ip-

tali ve yürütmenin durdurulmas› için TMMOB tara-

f›ndan yarg›ya baflvuruda bulunulmufl ve Dan›fltay

Onikinci Dairesinin 8/03/2005 tarih ve 2004/4382

Esas say›l› karar›yla yürütmenin durdurulmas›na ka-

rar verilmifltir.

Mahkeme karar›nda, Anayasa hükmü gere¤ince,

kamu kurum ve kurulufllar›nca personel al›mlar›nda

baflvuru flartlar›n›n görevin gerektirdi¤i nitelikler ve

hizmet gerekleri do¤rultusunda belirlenmesi gerek-

ti¤i, bunun d›fl›nda hiçbir ayr›m gözetilemeyece¤ine

hükmetmifltir.

“Uygulamal› Kamulaflt›rma Tekni¤i” Kitab›
Yay›mland›

Üyelerimiz Say›n Yunus AKAY ile Say›n Yusuf

Ç‹ÇEK taraf›ndan haz›rlanarak bas›m› Odam›zca

gerçeklefltirilmifl olan “Uygulamal› Kamulaflt›rma

Tekni¤i” adl› kitap yay›nland›. Bu yay›n, özellikle

kamu kurum ve kurulufllar›ndaki uygulay›c›lar ile

yüklenici olarak görev yapacak meslektafllar›m›z›n

mevzuata ve tekni¤e uygun ifllem gerçeklefltirmele-

rine destek olacak bir k›lavuz niteli¤inde olup, bu

yönde oluflan büyük bir aç›¤› doldurdu. Bu yay›n

Oda birimlerimizden ücreti karfl›l›¤›nda edinilebilir.
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Kanun No. 5368
Kabul Tarihi : 16.6.2005       
Amaç ve kapsam 

MADDE 1.- Bu Kanunun amac›, kadastro teknik hiz-
metlerinin yerine getirilmesini sa¤layacak lisansl› harita
ve kadastro mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorum-
luluklar›na ve kuracaklar› harita ve kadastro bürolar›na
dair esas ve usûlleri belirlemektir. 

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan
ifllemlerin yap›m ve kontrolü, tescile tâbi olan ifllemlerin
yap›m sorumlulu¤u lisansl› harita kadastro mühendislik
bürolar›nca yerine getirilir. Ancak, kamu kurum ve kuru-
lufllar› ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin
di¤er kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yet-
kileri devam eder. 

Lisansl› harita kadastro mühendislik bürosu
açacaklarda aranacak flartlar

MADDE 2.- Lisansl› harita kadastro mühendislik bü-
rolar›n›n aç›l›p iflletilmesi, münhas›ran lisansl› harita ka-
dastro mühendislik  s›nav›nda baflar›l› olarak lisans sahi-
bi olanlara aittir. 

Lisans sahibi olabilmenin genel flartlar› flunlard›r:
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmak.
b) Kamu haklar›ndan mahrum bulunmamak.
c) Medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip olmak.
d) Taksirli suçlar ve afla¤›da say›lan suçlar d›fl›nda te-

cil edilmifl hükümler hariç olmak üzere alt› aydan fazla
hapis veyahut affa u¤ram›fl olsalar bile Devletin güvenli-
¤ine karfl› suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifli-
ne karfl› suçlarla, zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, dolan-
d›r›c›l›k, sahtecilik,  hileli iflas gibi yüz k›zart›c› veya fleref
ve haysiyet k›r›c› suçtan veya istimal ve istihlak kaçakç›-

l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›, ihaleye fesat kar›flt›r-
ma, Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma, vergi kaçakç›l›¤› veya
vergi kaçakç›l›¤›na teflebbüs suçlar›ndan dolay› hükümlü
bulunmamak. 

e) Devlet memurlu¤undan ç›kar›lma cezas› almam›fl
olmak. 

Lisans sahibi olabilmenin özel flartlar› ise flunlard›r:
a) Harita ve kadastro mühendisleri odas›na kay›tl›

bulunmak.
b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mü-

hendisi olarak en az befl  y›l  çal›flm›fl olmak.
c) Müracaat tarihinde, 6235 say›l› Türk Mühendis ve

Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu hükümleri uyar›nca mes-
lekten geçici men cezas› veya ihraç cezas› almam›fl olmak.

d) Onbin Yeni Türk Liras› tutar›ndaki teminat› ban-
kaya yat›rarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ad›-
na bloke ettirmek.

e) Lisans s›nav›nda baflar›l› olmak. 
Bu maddenin üçüncü f›kras›n›n (d) bendinde yer alan

miktar, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak 213 say›l› Ver-
gi Usul Kanunu uyar›nca Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak uygulan›r. Temi-
natlar›n al›nmas›, saklanmas› ve iadesine iliflkin hususlar
Maliye Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle ç›kar›lacak
yönetmelikte belirlenir.

Lisansl› harita kadastro mühendislik s›nav› 
MADDE 3.- S›nav, Tapu ve Kadastro Genel  Müdür-

lü¤ü  taraf›ndan,  Harita  ve Kadastro Mühendisleri Oda-
s›n›n görüflü al›narak haz›rlanacak yönetmelik çerçeve-
sinde yap›l›r. 

S›navda baflar›l› olanlar, lisansl› harita kadastro mü-
hendislik bürosu açmaya hak kazan›rlar ve bu unvan ad›
alt›nda mesleklerini icra ederler.

HKMO Bülteni • Temmuz 2005

32

L‹SANSLI HAR‹TA  KADASTRO MÜHEND‹SLER‹
VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN

Sektörümüzü yak›ndan ilgilendiren Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Hakk›nda Kanun
29/06/2005 tarih ve 25860 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Bafl›ndan beri Odam›zca yak›ndan takip edilen bu kanun ile, Kadastro Teknik Hizmetlerinden tescile tabi olanlar›n  yap›m
sorumlulu¤u, tescile tabi olmayan ifllemlerin ise yap›m ve kontrol sorumlulu¤u Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bü-
rolar›nca yerine getirilecektir. Söz konusu Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar›n›n HKMO’ya tescili zorunlu olup,
yap›lacak s›navda baflar›l› olan ve mesle¤ini en az 5 y›l icra eden Harita ve Kadastro Mühendisleri lisans alabileceklerdir.

Yasa gere¤ince bu bürolarla ilgili olarak, 1.Kurulufl, Görev, Lisans Verilmesi ve Denetim, Personel, Donan›m, 2. Görevin-
de Bulunmad›¤› Hallerde ‹mza Yetkisinin Devri, 3. Hizmet ‹le ‹lgili Ücret Tarifeleri konular›nda yönetmelik haz›rlanmas› ge-
rekmekte olup, bu yönetmeliklerle ilgili olarak Odam›z görüfllerinin al›nmas› da yasada yer alm›flt›r. Söz konusu yönetmelik
çal›flmalar›na bafllan›lm›fl olup, üyelerimizin görüfl ve önerilerini Odam›za ivedilikle iletmeleri yararl› olacakt›r.



Kurulufl, görev, lisans verilmesi ve denetim
MADDE 4.- Lisansl› harita kadastro mühendislik bü-

rolar› bulunduklar› ilçe idarî s›n›rlar›nda yetkili olmak
üzere kurulur. 

Ayn› ilçede birden fazla say›da büroya lisans verilme-
si veya lisansl› bürolar›n birden fazla ilçede yetkilendiril-
mesi ile lisanslar›n iptaline Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlü¤ü yetkilidir.

Lisansl› harita kadastro mühendislik bürolar›, kadast-
ro müdürlüklerince yürütülen hizmetlerden, tescile tâbi
olmayan ifllemlerin yap›m ve kontrolü ile tescile tâbi olan
ifllemlerin yap›m›nda görevlidir. 

Lisanslar›n verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tu-
tulmas› ile lisansl› büro faaliyetlerinin denetimini yapa-
rak uyarma, k›nama, lisans›n geçici veya sürekli iptali ce-
zalar›n› vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
yetkilidir.

Kurulufl, görev, lisans verilmesi ve denetime iliflkin
usul ve esaslar ile mekân, personel ve donan›mlar›na ilifl-
kin hususlar yönetmelikte belirlenir.

Yemin ve sorumluluk
MADDE 5.- Lisans sahibi, bu Kanun kapsam›ndaki

görevine fiilen bafllamadan önce, o yer sulh hukuk mah-
kemesinde görevini do¤ru ve tarafs›z olarak yürütece¤i-
ne, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata ayk›r› hare-
ket etmeyece¤ine ve ettirmeyece¤ine dair yemin eder.

Bu Kanun kapsam›nda yap›lan ifl ve ifllemlerden; tes-
cile tâbi olmayanlar›n yap›m ve kontrolünden, tescile tâ-
bi olanlar›n ise yap›m›ndan lisans sahibi kifli sorumludur.
Lisansl› harita kadastro mühendislik bürolar›nda, bu Ka-
nun kapsam›nda belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilen-
dirilenler Türk Ceza Kanununun uygulanmas›nda kamu
görevlisi say›l›r ve bürolar›n ifllemlerinden dolay› zarar
do¤mas› halinde kusuru bulunana 4721 say›l› Türk Me-
deni Kanununun 1007 nci maddesi uyar›nca rücu edilir. 

Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi, görevin-
de bulunmad›¤› hallerde imza yetkisini en fazla bir ay sü-
re ile ayn› büroda çal›flan en az iki y›l harita ve kadastro
hizmetlerinde deneyimli, bir baflka harita ve kadastro
mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda imza dev-
rinde bulunan lisans sahibi ifl ve ifllemlerden müteselsilen
sorumludur.

‹mza yetkisinin hangi flartlarda ve ne flekilde verilebi-
lece¤i yönetmelikte belirlenir.

Büro tescili 
MADDE 6.- Lisans sahibi, lisansl› harita kadastro

mühendislik bürolar›n›n harita ve kadastro mühendisleri
odas›na büro tescillerini yapt›rmak zorundad›r. 

Yasaklar

MADDE 7.- Lisansl› harita kadastro mühendisleri,
belirlenecek yetki alan› d›fl›nda flube, irtibat bürosu ve
benzeri isimler alt›nda ayr› bir lisansl› büro açamaz ve li-
sans hakk›n› devredemez. Bu yasaklara uymayanlar hak-
k›nda 4 üncü maddenin disiplin cezalar›na iliflkin hüküm-
leri uygulan›r.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünden ayr›lanlar
son iki y›l içinde görev yapt›klar› kadastro müdürlükleri-
nin yetki alan› s›n›rlar› içinde üç y›l süre ile  lisansl› büro
açamazlar.

Tutulacak defter ve belgeler ile uygulanacak
ücretler

MADDE 8.- Lisansl› harita kadastro mühendislik büro-
lar›, malî mevzuat gere¤i tutacaklar› kay›tlar ile yönetme-
likte belirlenecek kay›t ve defterleri tutmak zorundad›rlar.

Lisans sahiplerine çal›flma konular› ile ilgili bilgi ve
belgelerin verilmesi, kullan›lmas› ve hizmetle ilgili ücret
tarifelerinin haz›rlanmas›na iliflkin usûl ve esaslar yönet-
melikte belirlenir. 

Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her y›l harita kadast-
ro mühendisleri odas›n›n görüflü al›nmak suretiyle Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce belirlenir.

Lisans›n iptali 
MADDE 9.- Lisans;
a)  Lisans sahibinin iste¤i,
b) Lisansl› harita kadastro mühendislik bürosu açmak

için bu Kanunda veya yönetmelikte belirtilen  flartlar›n
kaybedilmesi veya bu flartlar› tafl›mad›¤›n›n sonradan an-
lafl›lmas›,

c) 4 üncü madde hükmü kapsam›nda iptal cezas› ve-
rilmesi,

Hallerinde iptal edilir. 
Cezai hükümler
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dör-

düncü f›kras› ile 8 inci maddesinin birinci ve ikinci f›kra-
lar› hükümlerine ayk›r› davran›flta bulunanlar hakk›nda,
suç daha a¤›r bir cezay› gerektirmiyorsa bin Yeni Türk
Liras›ndan onbin Yeni Türk Liras›na kadar idarî para ce-
zas› Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce verilir.

Yönetmelik
MADDE 11.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler,

harita ve kadastro mühendisleri odas›n›n görüflleri al›n-
mak suretiyle doksan gün içerisinde Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanarak yürürlü¤e konulur.

Yürürlük 
MADDE 12.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer. 
Yürütme 
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar

Kurulu yürütür.
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Bakanl›klararas› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu taraf›ndan yo¤un çal›flmalar sonucunda dü-
zenlenen ve  üretim sürecinde Odam›z›n eflgüdüm ve sektörel kat›l›m anlam›nda her aflamada etkin rol ald›¤› Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 say›-
l› karar›yla, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi Gazete‘de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Bilindi¤i üzere 2000 y›l›nda bafllat›lan çal›flmalar, Odam›z›n ev sahipli¤inde yaklafl›k 2 y›l sürmüfl Bakanl›klara-
ras› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmelikler Komisyonunca, haz›rlanan yönetmelik tasla¤›
kurul onay›ndan sonra, Milli Savunma Bakanl›¤›'nca 29/04/2005 tarihinde  Baflbakanl›¤a gönderilmifltir. Baflbakan-
l›k Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baflkanl›¤›nca, tüm Bakanl›klar ile ba¤l› ve ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n gö-
rüfllerine son defa sunulmufltur.

Kamu Kurum ve Kurulufllar›nda görüfl verilmesi aflamas›nda da konu Odam›zca yak›ndan izlenmifl, daha son-
ra Bakanlar Kurulunda imzaya aç›lan yönetmelik tasla¤›n›n bir an önce yürürlü¤e konulmas› için HGK, TKGM ve
meslektafl Milletvekillerimizden de  katk›lar› istenmifltir. 

Yönetmeli¤in bir an önce yürürlü¤e girmesi konusundaki taleplerimiz, meslektafl milletvekillerimizce ilgili ma-
kamlara önemi ve önceli¤i vurgulanarak iletilmifltir. Lisansl› Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Kanu-
nu’nun TBMM’de görüflülmesi s›ras›nda da, K›rflehir Milletvekili Sn. Mikail ASLAN, Bal›kesir Milletvekili Sn. Orhan
SÜR ve ‹zmir Milletvekili Sn. Erdal KARADEM‹R taraf›ndan ayr› ayr› TBMM kürsüsünden  dile getirilmifltir.

Söz konusu Yönetmelik ile özellikle;  Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (co¤rafî) bilgilerin ve ha-
ritalar›n üretiminde ülke genelinde standart birli¤inin sa¤lanmas›, üretimin tek elden izlenmesi ve sektörde hizmet
tekrar›n›n kaynak israf›n›n önlenmesi amaçlanm›fl olup, Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum
bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS A¤› koordinat sistemine dayal› üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) ve-
ya  GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekli¤i) ile Türkiye Ulusal Düfley Kontrol
A¤›-1999’a dayal› Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kul-
lan›larak say›sal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesi, co¤rafî bilgi sistemlerine altl›k oluflturacak biçimde ulu-
sal veri de¤iflim format›nda derlenmesi, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görsellefltirilmesi sa¤lanacakt›r. 

Yönetmeli¤in 4. Maddesinde, büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalar›n kamu kurum ve kurulufllar› ile
gerçek veya tüzel kiflilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlar›nda yetki ve sorumlulu¤un, proje kapsam›nda ol-
sa bile, yasal yetkiye haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi taraf›ndan üstlenilme-
si, Haritalar›n özel sektöre ürettirilmesi durumunda ise 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (j) bendinde belirtilen Yönetmelik’in esas al›nmas›, 5. Maddesinde de, büyük ölçekli co¤rafî bilgileri ve
orijinal (temel) haritalar› üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde co¤rafî bilgileri üreten ve kulla-
nan kurulufllar›n, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olduklar› öngörülmektedir.

Söz konusu yönetmelik Odam›zca aç›klamalar› da içeren bir yay›na dönüfltürülecektir. Ayr›ca  Jeodezik Çal›fl-
malar, Detay Ölçmeleri, Fotogrametrik çal›flmalar, Dönüflümler, Çizim ‹flleri ve Pafta Bölümlemeleri, Arflivleme vb.
Konularda Meslek ‹çi E¤itim çal›flmalar›na bafllanacakt›r.

Bu Yönetmeli¤in haz›rlanmas› s›ras›nda baflta Bakanl›klar Aras› Harita ‹fllerini Koordinasyon ve Planlama Ku-
rulu üyeleri olmak üzere, Yönetmelikler Komisyonunda Odam›z ad›na yo¤un emek ve çaba sarfeden Prof. Dr. Ra-
sim DEN‹Z ve Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K’e, yaz›l› görüfl, öneri ve elefltirilerini paylaflan kamu kurum ve kuru-
lufllar› ile özel sektör temsilcisi meslektafllar›m›za, ayr›ca bu konuyu TBMM kürsüsünden dile getirerek yay›nlan-
mas›n›n önünü açan melektafl milletvekillerimiz Sn. Mikail ASLAN, Sn. Orhan SÜR ve Sn. Erdal KARADEM‹R’e ay-
r› ayr› teflekkür ederiz.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
39. Dönem Yönetim Kurulu
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D U Y U R U
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i Yürürlü¤e Girdi



(‹ncelenen Taslak; http://www.bayindir-
lik.gov.tr/turkce/dosya/plimarkanuntaslagi.doc
, 01.06.2005)

•  Tan›mlar bafll›kl› 3. maddeye; afla¤›da alt› çi-
zilerek belirtilen “Halihaz›r Harita” tan›m› eklenme-
lidir.

Halihaz›r Harita: Yürürlükteki harita yap›m stan-
dartlar›na uygun biçimde orijinal ölçme ve veri topla-
ma çal›flmalar›na göre üretilen, mekansal veri ve bilgi-
leri, fiziksel yap›y›, her çeflit donat›y› ve mevcut kulla-
n›m flekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan say›-
sal haritalard›r.

Gerekçe: 
Her ne amaçla yap›lsalar da mekan ile iliflkili tüm

mühendislik projeleri ve özellikle planlar için, ilgili
bölgenin halihaz›r durumunu gösteren bir harita kul-
lan›laca¤› aç›kt›r. Bu türden haritalar, idarelerce do¤-
rudan yap›lmakta veya ihale yoluyla yapt›r›larak kulla-
n›ma sunulmakta oldu¤undan bu kavram›n Kanun
hükmü olarak tan›mlanmas›, ülke genelinde hem hu-
kuksal aç›dan hem de uygulama aç›s›ndan kamu yara-
r›n› koruyacak ve kavram kar›fl›kl›klar›n› önleyecektir.

• Tan›mlar bafll›kl› 3. maddede; afla¤›da belirti-
len “Resmi Kurum Alanlar›” tan›m› gelifltirilmelidir.

Resmi Kurum Alanlar›: Kamu hizmetlerinin görül-
mesi, toplumun sosyal donat› ve teknik altyap› ihtiyaç-
lar›n›n giderilmesi amac›yla ayr›lm›fl ve kamu kurum
ve kurulufllar›na tahsis edilmifl alanlard›r.

Gerekçe:
Ülkemizdeki idari yap›lanma içerisinde önemli yet-

ki ve sorumluluklar› bulunan ve mülk edinme hakk›
olan ve kamulaflt›rma yetkisi olan kurumlar›n (iller
bankas›, TÜPRAfi vb.) tesislerinin ve alanlar›n›n bu ta-
n›m içinde net biçimde yer almad›¤› görülmekte ve bu
durumdaki kurum ve kurulufl alanlar› için tafl›nmaz sa-

hiplerinden hisselendirme mi yap›laca¤› yoksa bu ta-
n›mla m› ifllem yap›laca¤› anlafl›lamamaktad›r.

• Haritalara Dair Esaslar bafll›kl› 6. maddeye,
afla¤›da alt› çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir. 

“Haritalar›n yap›lmas› ve onaylanmas›nda afla¤›da-
ki ilke ve esaslara uyulur.

a) Halihaz›r haritalar ‹darece, kamu kurum ve ku-
rulufllar›nca veya ilgililerce haz›rlanabilir, haz›rlat›labi-
lir. Bu haritalar, bilimsel ve teknik kurallara, yürürlük-
teki harita yap›m standartlar›na ve orijinal ölçme ve
veri toplama çal›flmalar›na göre üretilir, mekansal ve-
ri ve bilgileri, fiziksel yap›y›, her çeflit donat›y› ve mev-
cut kullan›m flekillerini gösterecek flekilde haz›rlan›r
ve ‹darece onaylanarak yürürlü¤e girer...”

Gerekçe : 
Haritalar›n, konumsal verilerin de¤iflik yöntemler-

le ölçülerek derlenmesi ve matematiksel modellerle
sonuç ürünlere dönüfltürülmesi gerekti¤i aç›kt›r. Bu
anlamda; ilke ve esaslar›n daha somut tan›mlanmas›
yararl› görülmektedir.

• Çevre Düzeni Plan› bafll›kl› 10. maddeye,
afla¤›da alt› çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir. 

“Çevre Düzeni Plan›,...............................................
plan›d›r. 

‹l s›n›rlar› baz›nda, Valilik koordinasyonunda, Bü-
yükflehir Belediyeleri, ‹lçe Belediyeleri, ‹lk Kademe
Belediyeleri, Belediyeler ve ‹l Özel idarelerince, ilgili
kamu kurum ve kurulufllar›n›n, meslek odalar›n›n, si-
vil toplum kurulufllar›n›n ve halk›n etkin kat›l›m› sa¤la-
narak haz›rlan›r ve ‹l Genel Meclisince onaylanarak
yürürlü¤e girer. ‹l s›n›rlar› Büyükflehir belediye s›n›r›
olarak kabul edilen Büyükflehirlerde Çevre Düzeni
Plan›; Büyükflehir Belediyesi koordinasyonunda ‹lçe
Belediyeleri, ‹lk Kademe Belediyeleri, Belediyeler ve ‹l
Özel idarelerince, ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n,
meslek odalar›n›n, sivil toplum kurulufllar›n›n ve hal-
k›n etkin kat›l›m› sa¤lanarak haz›rlan›r ve Büyükflehir
Belediye Meclisince onaylanarak yürürlü¤e girer.
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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
“Planlama ve ‹mar Kanunu Tasar›s›” Hakk›nda

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Görüflleri



Gerekçe : 
Ayn› maddenin ayn› paragraf›n›n birinci tümcesin-

de planlama konusunda belirtilen kat›l›mc› anlay›fl›n
Büyükflehir Belediyeleri taraf›ndan da aynen uygulana-
bilmesi anlam›nda ayn› ifadeler eklenmelidir.

• Haritalar ve Planlar›n Denetimi bafll›kl› 15.
maddeye, afla¤›da alt› çizilerek belirtilen sözcükler
eklenmelidir.

“Bakanl›k, ................................... bir düzenleme iste-
yebilir. 

Büyükflehir Belediye s›n›rlar› içinde Büyükflehir
Belediyesi, di¤er Belediyelerde Valilik, gerekli gördü-
¤ünde veya Bakanl›kça istenmesi halinde, Bakanl›kça
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, haritalara,
planlara, plan uygulamalar›na, yap›laflma ve ruhsat dü-
zenlemelerine dair ifl ve ifllemlerin bu Kanun hüküm-
lerine uygunlu¤unu sa¤lamak amac›yla denetler, gere-
kirse bilimsel, teknik ve hukuksal resmi görüflleri içe-
ren gerekçeli rapor ile düzeltme ister.”

Gerekçe:
Bu hükmün içeri¤i ve kapsam› aç›k olmal› ve ama-

c› aflabilecek sonuçlara ulaflmas› engellenmelidir. Geç-
miflte flah›s mülkiyetlerine dönük karar üretmek
amaçl› yönlendirmeler olmufltur. Bu flekildeki keyfi
kullan›mlarda göz önüne al›nmal›d›r.

• Arazi ve Arsa Düzenlemesi bafll›kl› 17. mad-
denin afla¤›daki paragraf›, alt› çizilerek belirtilen
sözcüklerle yeniden düzenlenmelidir. 

“‹dare, ..........................................................................

Düzenleme ortakl›k pay› oran›na esas alanlar d›-
fl›ndaki resmi kurum alanlar› öncelikle düzenleme s›-
n›r› içindeki Hazine arazilerinden, tescilleri yine Hazi-
ne ad›na kalmak kayd›yla, karfl›lan›r. Düzenleme ala-
n›nda Hazine arazisi olmamas› veya yetersiz kalmas›
halinde düzenleme sahas› içindeki tafl›nmazlar›n dü-
zenlemeye giren alanlar› oran›nda hisselendirme yap›-
l›r. Tafl›nmaz sahiplerinin bu hisselerini ilgili idareye
bedelsiz olarak devir etmek istemeleri durumunda
emlak al›m sat›m vergisi, harç ve benzeri kesintiler
al›nmaz, ilgili idare yap›lan baflvuru üzerine mal sahip-

leri ad›na bedelsiz devir ifllemlerini gerçeklefltirip so-
nuçland›rmakta yükümlüdür.

Gerekçe : 
Bu düzenleme maddenin özüne ve arazi ve arsa

düzenlemesi kavram›n›n akademik ve uygulamaya dö-
nük ilkelerine daha uygun bir anlam yaratacakt›r.

• Parselasyon Plan› bafll›kl› 18. Madde’nin bi-
rinci f›kras› alt› çizilerek belirtilen sözcüklerle yeniden
düzenlenmelidir. 

“Mevzuata, uygulama imar plan› ve plan notlar›na
uygun yap›laflmaya temel oluflturmak ve kamu hizmet
ve tesis alanlar› da dahil tüm kullan›mlar›n, kesin par-
selasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil ifllemle-
rinde esas al›nan umumi hizmet alanlar›n›n kamu eli-
ne geçiflini de sa¤lamak amac›yla haz›rlanan, arazi ve
arsa düzenleme ifllemini ve k›y› kenar çizgisini de gös-
teren, da¤›t›m cetveli ve bu cetvele iliflkin aç›klama ra-
poru ile bir bütün olarak yürürlükteki harita yap›m
standartlar›na uygun olarak ‹darece haz›rlanan ya da
Bakanl›kça düzenlenen “harita müelliflik belgesi”ne
sahip mühendislere haz›rlat›lan pland›r.” 

Gerekçe : 
‹darelerin eskiden beri personel ve donan›m ye-

tersizli¤i nedeniyle yapamay›p zaten ihale yoluyla ha-
z›rlatt›klar› bu planlar›n t›pk› halihaz›r harita ve imar
plan› gibi yapt›r›labilmesinin önü aç›lm›fl olacakt›r. Ak-
si durumda bu planlar›n haz›rlat›lmas› mümkün ola-
mayacakt›r.

• Parselasyon Plan› bafll›kl› 18. maddeye alt›
çizilerek belirtilen sözcükler eklenmelidir.

“........Parselasyon plan›, ‹dare encümenince, ilan ve
ask› karar›na ba¤lanarak, ‹darece tespit edilen ilan
yerlerinde karar tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan
edilir. Bir ayl›k ilan süresi içinde parselasyon planlar›-
na itiraz edilebilir. ‹tirazlar, ilan süresini müteakip ye-
di gün içinde, ‹darenin en üst amirince ilgili encüme-
ne gönderilir ve encümen taraf›ndan on befl gün için-
de incelenerek kesin karara ba¤lan›r. E¤er, yeni karar,
herhangi bir baflka tafl›nmaz›n ask›da ilan edilmifl mül-
kiyet durumunda ve/veya konumunda de¤iflikli¤e yol
aç›yorsa ilgili maliklere yaz›l› tebligat yap›larak 15 (on-
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befl) gün yaz›l› itiraz süresi tan›n›r ve incelemelerin ar-
d›ndan bu do¤rultuda parselasyon plan› onaylan›r.
E¤er itiraz yok ise, yeni bir karar al›nmas›na gerek du-
yulmaks›z›n, ilan ve ask› karar›, ilan süresi sonu itiba-
riyle onay yerine geçer.”

Gerekçe: 
‹tirazlara dayal› yap›lan de¤iflikliklerin bir baflka ta-

fl›nmaz veya tafl›nmazlar› etkilemesi durumunda etki-
lenen tafl›nmaz sahiplerinin ask› süresi bitti¤i için itiraz
haklar› ne olacakt›r. Bu düzenleme, maddenin özüne
ve arazi ve arsa düzenlemesi kavram›n›n akademik ve
uygulamaya dönük ilkelerine daha uygun bir anlam ya-
ratacakt›r.

• Kamulaflt›rma bafll›kl› 21. maddeye alt› çizi-
lerek belirtilen sözcükler eklenmelidir. 

Madde 21- ‹dare, imar planlar› uyar›nca kamu
kurum ve umumi hizmet alanlar›nda kalan veya yol,
meydan geniflletilmesi veya aç›lmas› veya yap›ld›¤›
tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yap›-
lar›n yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir
k›sm›n›n kald›r›lmas› amac›yla veya kentsel ve k›rsal
dönüflüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri de¤er-
lendirmek üzere, gerçek veya tüzel kiflilere ait gay-
rimenkullerin tamam›n› yada bir bölümünü kamulafl-
t›rabilir. Ancak; bu kamulaflt›rma ifllemleri, kamu ya-
rar› ile müstakil ba¤›ms›z bölüm konut hakk› büyük-
lü¤üne yeterli hisseler için bu yasadaki “Dönüflüm
Bölgeleri”ndeki hükümler çerçevesinde ba¤›ms›z
bölüm verilip verilemeyece¤i aras›nda de¤erlendir-

me yap›ld›ktan sonra gerekçeli resmi kararlara da-
yanmak zorundad›r.

Gerekçe : 
Öngörülen dönüflümün kentin eskiyen k›s›mlar›

yerine k›rsal bölgelerde de yap›labilece¤i anlafl›lmak-
tad›r. Bu flekilde kamulaflt›rma yetkisi ile idarelerin
istedikleri yerleri kamulaflt›rabilecekleri ve istedikle-
rine de satabilecekleri durumu oluflmaktad›r. Halbu-
ki kentin eskiyen bir yerinde yap›lacak dönüflüm ile
çok küçük hissenin varl›¤› halinde de yap›lacak dönü-
flümlerde kamulaflt›rma bir anlamda çözüm gibi gö-
rülebilir. Ancak müstakil konut hakk› büyüklü¤üne
yeten hisselerin kamulaflt›r›lmas› mülksüzlefltirme
anlam› tafl›r ve sak›ncal› durumlar veya kay›rma gün-
deme gelebilecektir. Ayr›ca idarelerin bir sürü kamu
hizmeti varken konut haklar›na herhangi bir kamu
hizmeti gereklili¤i olmadan müdahaleci olmalar› gü-
nümüzdeki toplumun hizmet paylafl›m› öngörülerine
ne kadar uygun olup ve ne kadarda gereklidir. Bu
nedenle 31 inci madde de oldu¤u gibi ba¤›ms›z bölü-
me yeterli hisseler için öncelik ba¤›ms›z bölüm veril-
mesine iliflkin olmal›d›r.

10/06/2005
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odas›

Not: 13/06/2005 tarih ve 1/K893 sayl› yaz›m›z ile
TMMOB’ye iletilmifltir.
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Oda Yönetim Kurulu Baflkan› Syn. Hüseyin Ülkü
flahs›na ait (KENT Mühendislik Bürosu) Nivoyu Mu¤la

Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna ba¤›fllad›. Ba¤›fl
törenine okul müdüresi Kübra KARAOSMANO⁄LU,
HKMO Mu¤la ‹l Temsilcisi fiükrü TELL‹, Kadastro Mü-
dür vekili Mürselin BAfi, Kamuda ve özel sektörde ça-
l›flan Harita Kadastro Mühendisleri kat›ld›. Törende sa-
y›n ÜLKÜ e¤itim, üretim iliflkilerinin kurulmas› yönün-
deki dile¤ini belirtti. Okul müdüresi say›n KARAOS-
MANO⁄LU bu ba¤›flla ö¤rencilere ve okula büyük
katk›n›n sa¤land›¤›n› ifade etti.

Ba¤›flla ilgili tören Mu¤la’daki yerel televizyonlarda
16 Haziran 2005 tarihinde görüntülü olarak yay›nland›.

MU⁄LA ÜN‹VERS‹TES‹ MESLEK YÜKSEK OKULUNA BA⁄Ifi



Madde 1- 4/11/1983 tarihli ve 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 8 inci maddesinin son f›kras› afla¤›da flekil-
de de¤ifltirilmifltir. 
“Anlaflma olmamas› veya fera¤ verilmemesi halinde, k›ymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel, mah-
kemece belirlenecek bankaya aktar›lmak üzere, kamu haznedarl›¤› sistemine dahil kamu bankalar›ndan birinde aç›-
lacak vadeli hesapta, idare ad›na nemaland›r›lmas› amac›yla bloke edilir ve ilk duruflmas›nda kamulaflt›rmay› ya-
pan idare ad›na el konulmas› ara karar› verilerek 10 uncu maddeye göre ifllem yap›l›r.” 
Gerekçe: 
Tasar›da yap›lmas› önerilen de¤iflikli¤in; Mahkemece yap›lacak ilk duruflmada verece¤i ara karar› ile tafl›nmazlara
el konulmas› yat›r›m çal›flmalar›n›n aksamas›n› önleyece¤i gibi, y›l› içinde ayr›lan ödeneklerin ilgili projeler için kul-
lan›lmas›n› zorunlu k›lacak, program ve bütçe disiplininin birlikte gerçekleflmesini sa¤layacak; projelerin öncelikle-
rine uygun biçimde yap›m›n› sa¤layaca¤› için de ülke kalk›nmas› ve halka hizmet yönündeki plan hedeflerinin ger-
çekleflmesine olumlu katk›s› olacakt›r.
Ayr›ca tasar›da de¤ifliklik önerisine göre yap›lacak düzenleme ile idarelerin Kamulaflt›rma Kanunun 27.maddesine
yönelme zorunluluklar› da ortadan kalkacakt›r.    
De¤ifliklik Önerisinin de¤erlendirilmesini arz ederiz. 

Hüseyin ÜLKÜ
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› 
Yönetim Kurulu Baflkan›

NOT : Odam›z Görüflü TMMOB’de tüm komisyon üyeleri ile meslektafl milletvekillerimize 
iletilmifltir.

MADDE GEREKÇELER‹ 
Madde 1- Madde ile, 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 8 inci maddesi uyar›nca yap›lacak kamulaflt›rmalar-
da, malik veya yetkili temsilcisi ile anlaflma olmamas› veya fera¤ verilmemesi halinde, idare k›ymet takdir komis-
yonlar›nca tespit edilen tahmini bedelin, Kanunun 10 uncu maddesine göre mahkemelerce belirlenecek bankaya
aktar›lmak üzere kamu haznedarl›¤› sistemine dahil kamu bankalar›ndan birinde vadeli hesaba dönüfltürülerek
idare ad›na nemaland›r›lmas› amac›yla bloke edilmesi öngörülmektedir. 
‹dare taraf›ndan tespit edilmifl olan tahmini bedelin önceden bankaya yat›r›lm›fl olmas›, duruflma esnas›nda haki-
min anlaflma teklifini güçlendirdi¤i gibi davan›n devam etmesi halinde de ileride hak sahibine yap›lacak ödeme-
lerin söz konusu tafl›nmaz mala el konulmas›n› kolaylaflt›rarak yap›m çal›flmalar›n›n sorunsuz olarak gerçekleflti-
rilmesini sa¤layacakt›r. 
Madde 2- 2942 say›l› Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci f›kras›nda taraflar›n anlaflt›¤› veya mahkemece be-
lirlenen kamulaflt›rma bedelinin ilgili bankaya malik ad›na yat›r›lmas› için idareye onbefl günlük süre verilece¤i ve
gereken hallerde bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere uzat›labilece¤i düzenlenmifltir. Madde ile kamulafl-
t›rma bedelinin ilgili bankaya yat›r›lmas› için idareye verilen onbefl günlük sürenin, gereken hallerde mahkemece
üç aya kadar uzat›labilmesi öngörülmektedir. 
Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.
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Baflbakanl›k Makam›nca 25.03.2005 Gün ve 1343 Say›l› Yaz›lar›yla
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na ‹letilmifl Olan

Kamulaflt›rma Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›’na ‹liflkin  Odam›z Görüflü Afla¤›da Belirtilmifltir:



Say›      : 3/B15-             ..../05/2005
Konu    : Türkiye’de Mekansal Veri Alt Yap›s›n›n Gelifltirilmesi Projesi

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄INA

‹LG‹ : 13/04/2005 tarih ve B.09.TAU.0.18.00.00- 309 say›l› yaz›n›z.

‹lgi yaz›n›z ile; Bakanl›¤›n›zca Avrupa Birli¤i Uyum çal›flmalar› da dikkate al›narak “Türkiye’de Mekansal Veri Alt Yap›s›-
n›n Gelifltirilmesi Projesi” bafllat›ld›¤›, bu kapsamda mekansal veri nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi ve satandart olufl-
turulmas› amac›yla bir çal›flma grubu kuruldu¤u belirtilerek projeye iliflkin olarak haz›rlanan anket formunun doldurula-
rak gönderilmesi istenmektedir.
Bilindi¤i üzere, Baflbakanl›k taraf›ndan uygulamaya sokulan e-Dönüflüm Türkiye K›sa Dönem Eylem Plan›nda, bilgi ve ile-
tiflim teknolojileri politikalar› ve mevzuat›n›n öncelikle Avrupa Birli¤i müktesebat› çerçevesinde gözden geçirilerek yeni-
den düzenlenmesi ve e-Avrupa 2005 Giriflimi hedefleri göz önünde bulundurularak çeflitli eylemlere yer verilmifltir. 
Bu çerçevede, K›sa Dönem Eylem Plan›’n›n 47. maddesinde “Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sisteminin oluflturulmas› için
bir ön çal›flma yap›lmas›” kararlaflt›r›lm›fl olup sorumlu kurulufl olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü (TKGM), ilgi-
li kurulufllar olarak da Devlet Planlama Teflkilat› (DPT), Harita Genel Komutanl›¤› (HGK) ve Türk Standartlar› Enstitüsü
(TSE) ile ilgili di¤er kamu kurum ve kurulufllar› belirlenmifltir.
2004 y›l› içerisinde TKGM koordinatörlü¤ünde bafllat›lan bu çal›flma, çeflitli kamu kurum ve kurulufllar›, belediye, üniver-
site ve Odam›z›n temsilcilerinden oluflturulan genifl kat›l›ml› bir çal›flma grubu ile yürütülmüfl olup, uluslararas› boyutu
olan bir seminer de gerçeklefltirilerek, eylem takvimine uygun bir  rapor haz›rlanarak sonuçland›r›lm›flt›r. ‹lgili tüm ku-
rum ve kurulufllara da gönderilen ve TKGM web sayfas›nda yay›mlanan bu raporda, Ülkemizdeki ve dünyadaki Co¤rafi
Bilgi Sistemi çal›flmalar› ile Türkiye’de Mekansal Veri Altyap›s›na yönelik olarak detayl› mevcut durum analizleri yap›lm›fl,
sorunlar belirlenmifl ve beklentiler ortaya konularak 2005 y›l› Uygulama Plan› önerisi haz›rlanm›flt›r.
Baflbakanl›¤›n görevlendirmesiyle yap›lan ve uzun say›labilecek bir zaman diliminde oluflturulan rapor do¤rultusunda de-
vam eden bu çal›flmalar sonuçlanm›flken, üstelik mekansal veri  ile do¤rudan iliflkili kurumlar varken, bakanl›¤›n›za ba¤-
l› bir baflka genel müdürlükçe bafllat›ld›¤› bildirilen “Mekansal Veri Alt Yap›s›n›n Gelifltirilmesi Projesi” mükerrer bir ça-
l›flmadan baflka bir anlam tafl›mamakta olup, bu durum k›t kamu kaynaklar›m›z›n verimli kullan›lmamas› ve israf edilme-
sinden baflka bir ifle yaramayacakt›r.   
Bu nedenle söz konusu projenin yeniden gözden geçirilerek mükerrer çal›flman›n önüne geçilmesi, varsa bu konudaki
önerilerin Baflbakanl›k taraf›ndan görevlendirilen ilgili kurum ve kurulufllara iletilerek ortak çal›flma yap›lmas›, ülkemiz ve
kamu yarar› aç›s›ndan daha etkili sonuçlara ulafl›lmas›na katk› sa¤layacakt›r.
Konunun aç›klanan çerçevede de¤erlendirilmesini dileriz.
Sayg›lar›m›zla.

Atilla KARAÇELEB‹
Yönetim Kurulu a.
II. Baflkan

DA⁄ITIM :
Gere¤i      : - Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü       Bilgi : Baflbakanl›k

- Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
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T.C
BAYINDIRLIK ve ‹SKAN BAKANLI⁄I

Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü ANKARA

Say›         :B.09. TAU. 0. 18. 00. 00. B1-9O3-482
Konu       : Türkiye'de Mekansal Veri Alt yap›s›n›n Gelifltirilmesi Projesi Anketi

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›na

Sümer 1 Sokak No:l2/10
Yeniflehir/K›z›lay/ANKARA

‹lgi      : a) 11.05.2005 tarih 12165 say›l› (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
2.Baflkan› Atilla KARAÇELEB‹'nin yaz›s› )

b)13.O5.2OO5 tarih 788.050/12165 say›l› (Baflbakanl›k Halkla iliflkiler Daire Baflkanl›¤›n›n yaz›s› ve eki il-
gi (a) yaz›)

c) 16.05.2005 tarih 888 say›l› (Bakanl›¤›m›z APK Kurulu Baflkanl›¤› yaz›s› ve eki ilgi (a) yaz›

d)13.04.2005 tarih 309 say›l› yaz›m›z ve ekli anket formu

ilgi (a)da kay›tl› yaz› ile da¤›t›m› yap›lan ilgi (b) ve (c) yaz›lar da,ilgi (d) de kay›tl› yaz›m›z ve eki anket formuna
iliflkin görüfl ve öneriler yer almaktad›r.Ancak söz konusu görüfl ve öneriler de¤erlendirildi¤inde anket çal›flmas›-
n›n yanl›fl anlafl›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Baflbakanl›k taraf›ndan uygulamaya sokulan e-Dönüflüm Türkiye K›sa Dönem Eylem Plan› "47 nolu madde" çer-
çevesinde yap›lan çal›flmalar konusunda Bakanl›¤›m›z YO‹KK 4 Nolu Teknik Komitesi bilgi sahibi olup zaten Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü 4 nolu Teknik Komite üyeli¤ini sürdürmekte ve ilgili Genel Müdürlük ile birlikte ça-
l›flmalar yürütülmektedir. Bakanl›¤›m›zca haz›rlanan anket çal›flmas› söz konusu Genel Müdürlük taraf›ndan yap›-
lan çal›flmalar› da dikkate alarak haz›rlanm›fl olup bu çal›flma Yat›r›m Ortam›n› iyilefltirme Kordinasvon Kuruluna
olarak Bakanl›¤›m›z 4 Nolu Teknik Komite faliyetleri çerçevesinde tespit edilen konu bafll›klar› kapsam›nda yürütül-
mektedir

Ça¤dafl yaflam›n gere¤i olan yat›r›mlar›n, tüm insanl›¤›n binlerce y›ll›k birikimi olan do¤al, tarihi ve kültürel mi-
ras› yok etmeden geliflmekte olan ülkemizin yerel, bölgesel ve tüm ülke çap›nda sektörel anlamda yat›r›mlara yön
verecek potansiyelinin belirlenmesi, mekan kapasitesinin ölçülebilmesi ülke, bölge, yerel bazda dengeli da¤›l›m›n
sa¤lanmas› ve en do¤ru yer seçimlerinin' gerçekleflebilmesi, planlamaya ve bilgilenmeye esas olarak kullan›lacak
sa¤l›kl› ve do¤ru bir arazi envanterinin co¤rafi veriler ile birlikte sosyal ve ekonomik verileri de içerecek flekilde
oluflturulmas›na ba¤l› oldu¤u tespiti çerçevesinde arazi ve araziye iliflkin her türlü faaliyetler ve karar verici meka-
nizmalar için gerekli olan, mevcut durumu yans›tan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sa¤lanmas› ile verilerin ni-
telik ve niceliklerin belirlenmesi kurumlararas› terminoloji ve dil birli¤inin sa¤lanmas› hedeflenmifltir.

Ülkemizde mekana dair verilerin co¤rafi . sosyal, ekonomik anlamda çeflitlilik arz etmesi ve kurum, kurulufllar
ve STK lar düzeyinde pek çok çal›flman›n yap›l›yor olmas›; ancak bu çal›flmalar›n mekansal veri anlam›nda de¤er-
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lenjjrilemeyifli an›lan anket çal›flmas› ile birlikte ele al›nmas›n› gerektirmifltir. Bu amaçla 400'e yak›n kururn ve ku-
rulufla da¤›t›m yap›lm›flt›n

Bilindi¤i üzere Türkiye'nin gelece¤e dair vizyonunda ülke, bölge, yerel bazda birikimimiz olan do¤al, tarihi ve
kültürel miras›m›z› koruma ve kullanma dengesini gözeterek sektörel anlamda yat›r›mlara yön verecek potansiye-
linin belirlenmesi ,mekan kapasitesinin ölçülebilmesi esast›r.

Planlamaya ve bilgilenmeye esas olarak kullan›lacak sa¤l›kl› ve do¤ru bir mekansal veri alt yap›s›n›n tüm veri
ve bilgileri de içerecek flekilde oluflturulmas›na ba¤l› oldu¤u bilindi¤inden, da¤›t›m› yap›lan anket ile mekan tan›m›,
ölçe¤i, mekana dair hangi verilerin topland›¤›, ne flekilde

güncellendi¤i nas›l paylafl›ld›¤› konu 1le ilgili say›sal veya say›sal olmayan ortamlarda ne tür çal›flmalar›n ya-
p›ld›¤› ve ne tür projelerin bulundu¤u ve gelifltirildi¤i, mevcut çal›flmalar›n konumsal olan veya olmayan de¤erleri
konusunda tespitlerin belgelenece¤i bir çal›flma olmas› amaçlanm›flt›r.

Anket Çal›flmas› TKGM Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rl›¤› tamamlanan raporu da içerecek bir çal›flma olup
mekansal veri alt yap›s›n›n kurulmas›na de¤il gelifltirilmesine iliflkindir.

Ülkemizde arazi envanterinin mevcut durumunun tespitinde veri toplama anlam›nda genel bir kavram ve termi-
noloji s›k›nt›s›n›n yafland›¤› bilinmektedir.Bu sebeple baz› terim ve kavramlar›n veri toplama ac›s›ndan önemi göz
önüne al›narak literatürdeki tan›mlamalar›n› kavram karmaflas›na yer vermeden aç›klanmas› amaçlanmakta olup
;bugün için arazi kavram›n›n çok genifl kapsaml› oluflu ile birlikte içeri¤inde tan›mlanmas› gereken pek çok ö¤eyi
de bar›nd›rmakta oluflu arazi kavram›n›n sadece yüzeysel boyutunun ötesinde yer alt› ve yer üstü boyutlar›n›n da
birlikte de¤erlendirilmesinin önemi ve bugüne dek yaflad›¤›m›z karmaflan›n mevcut durumunun tespitine yönelik-
tir.Bu çal›flman›n di¤er bir amac›da kurumlar›n elinde var olan verilerin standart birli¤inin sa¤lanarak kurumlar ara-
s› dolafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›d›r..Ayr›ca çal›flma ile plânlama sürecinde önemli bir yer tutan analiz "surecinin k›sal-
t›lmas›na iliflkin çal›flmalar yap›larak, imar plan› yap›m sürecini uzatan bilgi toplama süresini en aza indirebilmek,
böylelikle plan yap›m sürecinin uzamas› sebebi ile oluflan illegal yap›laflman›n önüne geçilmesi amaçlanmaktad›r.

YO‹KK 4 Nolu Teknik Komitesi (Yat›r›m yerinin seçimi) çal›flmalar›n›n içerisinde yürütülen bir çal›flma olup YO-
‹KK çal›flmalar› içerisinde ayr›ca de¤erlendirilecektir.Ülkemiz mekan envanterinin kapsam›na dair durum tespiti ya-
p›lacakt›r. ‹çeri¤inde sadece konumsal veriler olan harita altl›klar› ve bu altl›klar›n geliflmifl teknolojiler eflli¤inde ha-
z›rlanmas›n›n gereklili¤i ile birlikte mekan›n de¤erlendirilmesine yönelik her tür veri ve bilginin oluflturulacak me-
kan politikalar›na olan etkileri de sorgulanacakt›r. Anket da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› meslek odalar› içerisinde sadece Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odas› söz konusu çal›flman›n yarars›z bir çal›flma oldu¤unu bildirmifl di¤er meslek
odalar›ndan bu tarzda bir tepki gelmemifl, Hatta baz› meslek odalar› çal›flman›n son derece yararl› oldu¤unu bildir-
mifllerdir.

Bilgilerinizi arz ederim.
Dr.H.Hami YILDIRIM

Bakan Ad›na
Genel Müdür

DA⁄ITIM: Bilgi     :
Gere¤i    : -Baflbakanl›k
-TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› (Halkla ‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›)

Adres   : Necatibey Cad..ANKARA Ayr›nt›l› bilgi için irtibat : Özen Abanoz (fib-Md.) Nefle Kaya (Mühendis)
Telefon : (0312) 4102421, (0312) 4102440 Faks : (0312) 2307422
e-posta : Elektronik A¤ : www.bayindirlik.gov.tr
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SAYI  : 3/B15 – 1024 TAR‹H:07/07/2005
KONU: 9. Kalk›nma Plan› ‹htisas Komisyonlar›.

DEVLET PLANLAMA TEfiK‹LATI MÜSTEfiARLI⁄INA  
ANKARA

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

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

05.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Dokuzuncu Kalk›nma Plan› ile ‹lgili 2005/18 Say›l› Baflba-
kanl›k Genelgesi” incelenmifltir. Genelgenin ekinde yer alan “Özel ‹htisas Komisyonlar› Listesi”nde baflta 8.
Kalk›nma Plan› olmak üzere daha önceki kalk›nma planlar›nda kurulmufl ve baflar›l› raporlar ile ürün vermifl
olan “Harita-Tapu-Kadastro Özel ‹htisas Komisyonu”nun bulunmad›¤› görülmüfltür.

Bilindi¤i üzere Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro); yer yuvar›n›n geometrisinin belirlenmesi ve yer yuva-
r› üzerinde bulunan tüm objelerin birbirleriyle olan geometrik, say›sal ve anlamsal iliflkilerin kurulmas› ve bu bilgi-
lerin ilgili di¤er mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunulmas› ifllerini yüklenen bir bilim dal›d›r. 

Harita-Tapu-Kadastro sektörü; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve say›sal harita yap›m›, kentsel ve k›rsal
arazi ve arsa düzenlemeleri, toplulaflt›rma projeleri, kamulaflt›rma projeleri, etüd ve iflletme haritalar›, içmesuyu ve
kanalizasyon projeleri, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalar›n›n yap›m›, deformasyon ölçmeleri,
co¤rafi/kent bilgi sistemleri, konum belirlemeleri, hidrografik ölçmeler, yeralt› ölçmeleri, her türlü projelerin arazi-
ye uygulama iflleri (Aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb. konularda hizmet üretmekte olup; an›lan hizmet-
ler, ilgili yasa ve yönetmelikler gere¤i çal›flma alanlar›n› oluflturmaktad›r.

Kamu hizmetlerinin aksat›lmadan yürütülebilmesi anlam›nda ve özel sektör çal›flmalar› bak›m›ndan (yol, baraj, ara-
zi toplulaflt›rma, telekominikasyon, enerji nakil a¤lar› vb.) her türlü altyap› yat›r›m›n›n hem fizibilite hem de araziye
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uygulama (aplikasyon) çal›flmalar› kapsam›nda özel kurulufllar›n ve kamu kurumlar›n›n tüm birimlerince yap›lan ifl-
lemlerin Harita-Tapu-Kadastro sektörü ile kesiflmesi kaç›n›lmazd›r. Ayr›ca 9.000 mühendis, 20.000’den fazla tek-
niker ve teknisyen, bu alanda hizmet veren (TKGM, ‹ller Bankas›, TCK, DS‹, Belediyeler vb. merkezi ve yerel yöne-
timlerin ilgili birimlerinde çal›flan) 50.000’den fazla çal›flan›, 2300’den fazla Serbest Harita ve Kadastro Mühendis-
lik Müflavirlik Bürosu/fiirketi  ile bu sektör, devletin tüm kurum ve kurulufllar›nda görev almakta ve ülkemizdeki tüm
özel  mühendislik ifllemlerinde temel disiplinler aras›nda yer almaktad›r. 

Biliflim teknolojisinde h›zl› ve bafldöndürücü geliflmelere tan›kl›k eden 21. yüzy›lda, bilgiyi toplamak, s›n›fland›rmak,
ifllenebilir hale getirmek ve bilgiye ulaflmak en önemli unsurlar olmufltur. Bu noktada konumsal tabanl› bilginin yö-
netilmesinde bir araç haline gelen Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS), bugünün ve gelece¤in en etkili bilgi teknolojisi
say›lmaktad›r. Günümüzün bilgisayar teknolojisi, hem yaz›l›mlar› hem de donan›mlar› bak›m›ndan, Co¤rafi Bilgi
Sistemi (CBS) mant›¤›nda çözümler gelifltirilmesine olanak tan›maktad›r. CBS’ nin en temel unsuru da e¤itilmifl ve
nitelikli insan gücüdür. CBS konusunda binlerce araflt›rma yap›lmakta ve yüzlerce proje uygulanmaktad›r. Bu pro-
jelerde bütün dünyada oldu¤u gibi, ülkemizde de Harita ve Kadastro Mühendisleri kilit görevler üstlenmektedir.

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› ile ‹lgili 2005/18 Say›l› Baflbakanl›k Genelgesi’nin 10. maddesi “ Kalk›nma Planlar›n›n
haz›rl›k sürecinde 29 Eylül 1961 tarihli ve 1722 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla yürürlü¤e konulmufl olan “Devlet
Planlama Teflkilat› Özel ‹htisas Komisyonlar›yla Koordinasyon Komisyonlar›n›n Kurulufl ve Çal›flmalar› Hakk›nda
Tüzük” çerçevesinde Özel ‹htisas Komisyonlar› (Ö‹K) kurulmas›, kat›l›mc› planc›l›k anlay›fl›n›n önemli bir unsuru
olagelmifltir. Bu uygulamada, belirli konu bafll›klar› alt›nda, alanlar›nda uzman çeflitli kamu, özel kesim ve sivil top-
lum kurulufllar› temsilcileri ile akademik çevreler bir araya gelmekte ve koordinasyonu DPT Müsteflarl›¤› taraf›ndan
yürütülen Komisyonlar›n çal›flmalar›ndan elde edilen sonuçlar ve de¤erlendirmeler Planlar›n oluflumunda dikkate
al›nmaktad›r. 9. Kalk›nma Plan› çal›flmalar›nda da ayn› yaklafl›m benimsenerek, ekli listede yer alan Özel ‹htisas Ko-
misyonlar› kurulacakt›r. Ancak, ihtiyaç duyulmas› durumunda, DPT Müsteflarl›¤› bu listede de¤ifliklik yaparak
yeni komisyon ve çal›flma gruplar› oluflturabilecektir.” biçimindedir.

Yukar›da k›saca özetlenen ve taraf›n›zdan istenmesi durumunda raporlar ile ayr›nt›land›r›labilecek gerekçeler ›fl›¤›n-
da; 05.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Dokuzuncu Kalk›nma Plan› ile ‹lgili 2005/18 Say›l› Baflbakan-
l›k Genelgesi”nin ekinde yer alan “Özel ‹htisas Komisyonlar› Listesi”nde sehven yaz›lmad›¤› tahmin edilen ve bafl-
ta 8. Kalk›nma Plan› olmak üzere daha önceki kalk›nma planlar›nda kurulmufl ve baflar›l› raporlar ile ürün vermifl
olan “Harita-Tapu-Kadastro Özel ‹htisas Komisyonu”nun eklenerek güncelleme yap›lmas›n› öneriyor ve öne-
rimizin kabul edilece¤ini ümit ediyoruz.

Bilgi ve gere¤ini rica ederim. 

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

DA⁄ITIM :
Gere¤i : - DPT Müsteflarl›¤›’na

Bilgi : - Baflbakanl›k,
- HKMO fiube Baflkanl›klar›,
- HKMO Üyeleri,
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SAYI    : 3/B15-695  12/05/2005
KONU  : Tapu Plan Tüzü¤ü.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
ANKARA
4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 1003 üncü Maddesinde öngörülen Tapu Planlar› Tüzü¤ü haz›rlanmas› konu-
sunda, Odam›z›n Sürekli Teknik Bilimsel Kadastro Komisyonu üyeleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce
görevlendirilen kat›l›mc›lar ile oluflturulan Çal›flma Grubu, yaklafl›k 5 ay süren bir çal›flma sonucunda ekte sunulan
Tapu Planlar› Tüzük Tasla¤› ile Genel Gerekçe ve Madde Gerekçelerini haz›rlam›flt›r. 

Haz›rlanan taslak, ayr›ca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü müfettiflleri taraf›ndan da irdelenmifl olup çal›flma
grubuna iletilen görüfl ve öneriler do¤rultusunda ilgili bölümler yeniden düzenlenmifltir.

Tüzük tasla¤› yaz›m›nda, 8 Eylül 1992 gün ve 21339 say›l› Resmi Gazetede Baflbakanl›k taraf›ndan yay›mlanan “Ka-
nun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasar›lar›n›n Haz›rlanmas›na ‹liflkin Easlar” gözö-
nünde tutulmufltur. 

Tüzük tasar›s›n›n Bakanlar Kuruluna sunularak Bakanlar Kurulunca tüzü¤ün Resmi Gazetede yay›mlanmas›na ka-
rar verilmesinin sa¤lanabilmesi için, öncelikle tüzük tasla¤›n›n Genel Müdürlü¤ünüz Hukuk Müflavirli¤inin görüflü
al›nd›ktan sonra bütün bakanl›klar›n görüflüne sunulmas›, tüm bakanl›klar›n görüflleri al›nd›ktan sonra tüzük tasla-
¤›n›n Baflbakanl›k Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü¤üne, bu Genel Müdürlü¤ün görüflünün al›nmas›ndan son-
ra ise Dan›fltay Baflkanl›¤›na sunulmas›, Dan›fltay taraf›ndan uygun görülmesi durumunda da tasla¤›n Bakanlar Ku-
ruluna sunulma sürecinin çok yak›ndan izlenerek, sürenin k›salt›lmas› önem arzetmektedir. Bu konuda da Odam›z
üzerine düflen görevi yapmaya ve katk› vermeye haz›rd›r. 

Odam›z ev sahipli¤inde haz›rlanan Tapu Planlar› Tüzü¤ü Tasla¤› yaz›m›z ekinde olup bu tüzü¤ün, mülkiyet haklar›-
n›n kurulmas›nda ve korunmas›nda hizmet kalitesinin art›r›lmas›na, belirli bir bilgi ve belge standard›n›n oluflturul-
mas›na ve Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin temelini oluflturacak mekansal bilgi sistemi için önemli katk›lar sa¤l›ya-
ca¤›na olan inanc›m›zla,

Bilgi ve gere¤ini dileriz.

Sayg›lar›m›zla.

Hüseyin ÜLKÜ
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

Eki:
• Tapu Plan› Tüzü¤ü Tasla¤› (6 sayfa)
• Tapu Plan› Tüzü¤ü genel gerekçesi (1 sayfa)
• Tapu Plan› Tüzü¤ü maddeler gerekçeleri (6 sayfa)
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Say›      : 1/G34-589            18/04/2005
Konu    : ‹DSOB ad›na kay›tl› parsellerde müelliflik yetkisi

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI 
‹STANBUL fiUBE BAfiKANLI⁄INA 

‹lgi: 14/04/2005 tarih ve 9311-163 say›l› yaz›n›z.

‹lgi yaz› ile Pendik ‹lçe temsilcimizden iletilen 11.04.2005 tarihli yaz›da belirtilen “‹stanbul Deri Organize ve Sana-
yi (‹DOSB) Bölgesi bünyesinde çal›flan Harita ve Kadastro Mühendisinin ‹DOSB ad›na kay›tl› tafl›nmazlarla ilgili
3194 say›l› ‹mar Kanununun 15. ve 16. maddelerini uygulamalar›na müellif olarak imza at›p atamayaca¤›” konu-
sunda soruya iliflkin görüfl istenilmifltir.

4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Tan›mlar ve K›saltmalar bafll›kl› 3. maddesi ile Nitelikleri bafll›k-
l› 5. maddesi hükümlerine göre Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)  “özel hukuk tüzel kiflili¤i” olarak tan›mlanmakta-
d›r.

01.04.2002 tarih ve 24713 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren ve daha sonra baz› maddeleri
08.01.2003 tarih ve 24987 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak  de¤ifltirilen Organize Sanayi Bölgeleri Uygula-
ma Yönetmeli¤inin (OSBUY) tan›mlar bafll›kl› 4. maddesinde; “Plan ve Proje Müellifi: OSB imar planlar› yap›m›n-
da, 3194 say›l› ‹mar Kanunu ile ilgili, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n ‹mar Planlar›n›n Yap›m›n› Yüklenecek Mü-
ellif ve Müellif Kurulufllar›n Yeterlilik Yönetmeli¤i’nde ve parselasyon planlar› yap›m›nda, “Harita Mühendislik Hiz-
metlerini Yüklenecek Müellif ve Müellif Kurulufllar›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik” te aranan flartlar›
haiz kifliler ve kurulufllar ile yap›lar›n mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplar›n›n haz›rlanmas›n›
uzmanl›k konular›na ve ilgili kanunlara göre yapan mühendis ve mimarlar›,” hükmü bulunmaktad›r.

OSBUY Tapu Kay›tlar›n›n ve Haritalar›n Elde Edilmesi bafll›kl› 63. maddede; “Düzenleme sahas›na giren kadast-
ro ve varsa imar parsellerinin tapu sicil kay›tlar›ndaki ada ve parsel numaralar›, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri,
hisse oranlar› mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, Tapu Sicil Müdürlü¤ünden proje müellifi taraf›ndan ç›ka-
r›l›r....” hükmü bulunmaktad›r.

OSBUY Parselasyon Planlar›n›n Onay› bafll›kl› 65. maddede “Parselasyon plan›, düzenleme ifllerine ait belgeler-
le beraber Bakanl›¤›n görüflüne sunulur. Bakanl›k onay› al›nd›ktan sonra, ‹l ‹dare Kurulu karar› ile yürürlü¤e girer.
Kesinleflen parselasyon plan›n›n birer kopyas›n›n valilik taraf›ndan bilgi için Bakanl›¤a, müteflebbis heyete ve tes-
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cili için de afla¤›daki bilgi ve belgelerle beraber mahalli Tapu Kadastro Teflkilat›na gönderilmesi gerekmektedir.  a)
Bakanl›k taraf›ndan parselasyon plan›n›n onayland›¤›n› ve ‹l ‹dare Kurulu karar› ile ilan edilerek kesinleflti¤ini bildi-
ren ve tapuya tescilini isteyen yaz›, b) Parselasyonun dayand›¤› Bakanl›k onay›n› alm›fl ve ‹l ‹dare Kurulu karar› ge-
re¤i yürürlü¤e konan imar plan›, onay tarihi numaras› ile pafta numaras› veya numaralar›, c) Parselasyon plan›n›n
Bakanl›k taraf›ndan onay› ve ‹l ‹dare Kurulu karar› örnekleri, d) Proje Müellifinin ifl yap›m sözleflmesinin örne¤i,
......” hükümleri bulunmaktad›r.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve 11 Ekim 1993 tarih ve 21725 Say›l› Resmi Gazete de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kurulufllar›n Ehliyet Durum-
lar›na Ait Yönetmeli¤in  kapsam bölümü “Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, be-
lediyeler ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca yapt›r›lacak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve say›sal
harita yap›m›, kadastro haritalar›, kentsel ve k›rsal arazi ve arsa düzenlemeleri, etüt ve iflletme haritalar›, yer kont-
rol noktalar›n›n tesisi, tescile konu olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler,
konum belirlemeleri, yer alt› ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama ifllerini yükümlenecek müellif ve
müellif kurulufllar›nda aranacak ehliyet ve yeterlik ile ilgili ifllemleri kapsar. ” fleklindedir. Ayn› Yönetmeli¤in 4. mad-
desinde  “Bu yönetmelik kapsam›na giren ifller, kanun ile yetkilendirilen kamu kurum ve kurulufllar› d›fl›nda kalan
ehliyet durumlar› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca bu yönetmeli¤e uygun olarak tespit edilenlere ihale suretiyle
yapt›r›l›r” fleklinde olup, 17. maddesinde de bu kiflilerin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›’na kay›tl›
bulunduklar›na dair belge ibraz etmelerine hükmedilmifltir.

Bu nedenle, özel hukuk tüzel kiflili¤ine sahip bir kuruluflun Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerini
(SHKMMH) yapabilmesi için ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Odam›za kay›tl› ve tescil ifllemlerini yapm›fl
ve ifade edilen iflleri yapmaya yetkili olduklar›n› kan›tlamalar› gerekmektedir. 

Sonuç olarak; OSB’ler 4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsam›nda özel Hukuk Tüzel Kiflili¤ine haiz
olduklar› ve OSBUY ilgili maddelerinde yer alan “proje müellifi” kavram› dolay›s›yla yukar›da de¤inilen yönetmelik
hükümleri çerçevesinde OSB parselasyon plan› uygulamalar› gibi hizmetlerin iflin niteli¤ine ve birim fiyat analizine
göre Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müflavirlik Bürolar›/fiirketleri (SHKMMB) eliyle yapt›r›lmas› gerek-
mektedir. Harita ve Kadastro mühendislik hizmetlerinin (halihaz›r harita, parselasyon plan›, plankote vb.) yapt›r›l-
mas› öncesinde, SHKMMB’ler için Odam›zca verilegelen “Oda Sicil Kay›t Belgesi” her ifl için ayr› ayr› istenerek mü-
ellif yetki ve sorumluluklar›n belgelendirilmesi sa¤lanmal›d›r. 

OSB taraf›ndan yapt›r›lan SHKMMB hizmetlerinin h›zl›, etkin, do¤ru ve güvenilir esaslar ile yapt›r›lmas› ve yasal
prosedürlerin ve takvimlerin geciktirilmeden yaflama geçirilmesi anlam›nda OSB bünyesinde ücretli çal›flan konu-
munda Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisleri yukar›da an›lan tüm hizmetlerin yapt›r›lmas› ön-
cesinde gerekli haz›rl›klar› ve duyurular› sa¤lamak ve yap›m ve onay sürecinde de sadece kontrol mühendisi ola-
rak görev yap›p arflivleme ve teknik bilgileri güncel tutma görevlerini OSB ad›na yürütebilirler.

Bilgi ve gere¤ini rica ederim.

Cengiz DA⁄DELEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
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Say›  : 3/H-730 17/05/2005

BASINA VE KAMUOYUNA!

Son zamanlarda AB uyum süreci gerekçe gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) gündemine bir çok ya-
sa tasar›s› gönderilerek çeflitli yasal düzenlemeler gerçeklefltirilmektedir.

6235 Say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i(TMMOB)’ne ba¤l›  kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kuru-
luflu olan odam›z TBMM’nde ard arda gerçeklefltirilen bu yasal düzenlemeleri yak›ndan takip etmekte, gerekli gör-
dü¤ü durumlarda kamu yarar› ilkesinden hareketle görüfl ve önerilerini baflta TBMM olmak üzere tüm siyasi parti-
ler, ilgili tüm kamu kurum ve kurulufllar› ve kamu oyu ile paylaflmaktad›r.

10.05.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen, 5346 Say›l› Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçl› Kullan›m›na ‹liflkin Kanun’un amaç maddesi incelendi¤inde “Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n elektrik ener-
jisi üretimi amaçl› kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, bu kaynaklar›n güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomi-
ye kazand›r›lmas›, kaynak çeflitlili¤inin art›r›lmas›, sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›, at›klar›n de¤erlendirilmesi,
çevrenin korunmas› ve bu amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün gelifltirilmesidir.”
fieklinde iken amac› d›fl›nda özel bir madde eklenmifltir.

Baflbakanl›¤›n 28/06/2004 tarih ve 3065 say›l› yaz›s› ile TBMM’ne gönderilen ve buradan havele edildi¤i Sanayi, Ti-
caret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüflülerek kabul edilen söz konusu kanun tasar›-
s›n›n Komisyon Raporu incelendi¤inde, tasar›n›n baz› maddelerinin aynen, baz› maddelerinin de¤ifltirilerek ve ta-
sar›ya 13. Madde olarak yeni bir madde eklenerek TBMM Genel Kuruluna geldi¤i görülmektedir.

Komisyonda kanun tasar›s›na eklenen ve kanunlaflan söz konusu 13. Madde incelendi¤inde;

“MADDE 13. - 4.12.1984 tarihli ve 3096 say›l› Kanunun Kamulaflt›rma bafll›kl› 11 inci maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 11. - Görevli flirketlerin yapaca¤› üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin onaylanm›fl tatbikat projelerine göre,
kamulaflt›rma ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda; rezervuarl› tesisler hariç kamulaflt›rma bedeli görevli flirket taraf›ndan
ödenmek kayd›yla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl›¤›nca 4650 say›l› Kanun hükümlerine göre yap›l›r. Rezervuarl›
tesislerin kamulaflt›rma bedelleri ilgili Bakanl›¤›n bütçesine konulacak ödenek marifetiyle Hazine taraf›ndan ödenir.
Bu madde ile de¤ifltirilen hüküm 3096 say›l› Kanun kapsam›nda sözleflmesi imzalanm›fl ancak iflletmeye geçme-
mifl olan projelere uygulan›r.” 
fleklinde düzenlenmifltir. 

HKMO Bülteni • Temmuz 2005

47



Oysa 3096 say›l› Kanunun de¤ifltirilen bu maddesinin eski hali; 
“Madde 11 - Görevli flirketlerin yapaca¤› üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin onaylanm›fl tatbikat projelerine gö-
re, kamulaflt›rma ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda; kamulaflt›rma bedeli görevli flirket taraf›ndan ödenmek kayd› ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›nca genel hükümlere göre kamulaflt›rma yap›l›r.”
fleklindeydi.

5346 Say›l› Kanunun gerek amaç maddesi ve gerekse genel gerekçeler ile madde gerekçeleri incelendi¤inde geri-
ye dönük bir düzenlemeden ziyade, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n elektrik enerjisi üretimi amaçl› kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›, bu kaynaklar›n güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazand›r›lmas›, kaynak çeflit-
lili¤inin art›r›lmas›, sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›, at›klar›n de¤erlendirilmesi, çevrenin korunmas› ve bu
amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün gelifltirilmesinin amaçland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Ancak, 5346 Say›l› Kanunun 13. Maddesi ile 4.12.1984 tarihli ve 3096 Say›l› Kanun’un Kamulaflt›rma bafll›kl› 11
inci maddesi de¤ifltirilerek, sözleflmesi imzalanm›fl ancak iflletmeye geçmemifl olan projelerde ortaya ç›kan kamu-
laflt›rma bedelinin hazine  taraf›ndan ödenmesi hedeflenmifl olup, geriye dönük bir uygulamay› da içermektedir.

Bu yasa Ayen Enerji için mi düzenlendi?

3096 Say›l› kanun kapsam›nda sözleflmesi imzalanm›fl ancak iflletmeye al›nmam›fl projelere bak›ld›¤›nda ise, Tür-
kiye’de bu kapsamda rezervuarl› yaln›zca bir proje bulunmakta olup, sözleflmesi 2000 y›l›nda imzalanan Yamula
Baraj› ve Hidro Eelektrik Santralidir. Bu santralin yüklenicisi Kayseri Elektrik Üretim San. ve Tic. A.fi’dir. Oysa bu
flirketin ana hissedar› olan Demir Enerji’nin ise  % 99.7 hissesi Ayen Enerji’ye aittir. 

Bu yasa ile büyük enerji projelerinde ortaya ç›kan kamulaflt›rmalar›n maddi yükü devlete ödettirilecek, ilgili
flirket kay›r›lacakt›r.

13. maddenin eklenme gerekçesinde “Y‹D modeli ile hidroelektrik santrallerin tesis yerleri ve göl alanlar›n›n kamu-
laflt›rma bedelinin Hazine taraf›ndan ödenmesi temin edilerek elektrik enerjisi tarifelerinin yükselmemesi amac›yla
..” denilmekte ise de, sadece bir flirkete yönelik ç›kar›ld›¤› gözlenen bu madde ile yükseltilen kamu zarar›na olan
flirket ç›kar›d›r. 

1984 y›l›nda yürürlü¤e giren bir yasa kapsam›nda gerekli baflvurular yap›larak buradaki kriterlere göre sözleflmesi
imzalanan projelerin aradan geçen 5 y›l sonras›nda özellikle bitmeyen projeler baz al›narak üstelik yat›r›m›n büyük
bölümünü oluflturan kamulaflt›rma bedellerinin hazine taraf›ndan ödenmesi hükmü, hangi gerekçe ile yap›l›rsa ya-
p›ls›n anlafl›l›r ve kabul edilebilir bir fley de¤ildir.

Bu nedenle uygulamas› fiilen sona ermifl 3096 Say›l› Yasada bir madde de¤ifltirilerek baz› flirketlerin haks›z kazanç
elde etmelerinin önünün aç›ld›¤› kuflkusu kamu vicdan›n› zedelemektedir.

Odam›z kamu kurumu niteli¤inde demokratik bir kitle örgütü olma onuru ve sorumlulu¤uyla, k›t kamu kaynaklar›-
m›z›n her türlü gerçek ya da tüzel kiflilere peflkefl çekilmemesi ve  kamu yarar› do¤rultusunda do¤ru ve etkin kul-
lan›lmas›n› sa¤lamak üzere yasan›n onaylanmamas› için Cumhurbaflkanl›¤›na baflvurmufltur. Bas›n›n ve kamuoyu-
nun bilgisine sunar›z.

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
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BASINA VE KAMUOYUNA                                                    15 Temmuz 2005, Ankara

TARIM TOPRAKLARI ‹LE KIYILAR GEL‹R ELDE ETMEK U⁄RUNA YOK ED‹LMEK
‹STEN‹YOR, ÖLÜ DO⁄AN  YASALAR ÇEVREY‹ DE ÖLDÜRECEK 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen “Özellefltirme Uygulamalar›n›n Düzenlenmesine ve Ba-
z› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun” 13. ve 19. maddesi ile “Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu”nun geçici 1. maddesi Anayasa ilkelerinin,
do¤al de¤erlerimizin ortadan kald›r›lmas›n› öngörüyor.
Özellefltirme ile ilgili hükümler içeren Kanun; demokratik toplum örgütleri, meslek odalar› ile di¤er ilgili kurumlar›n görüflleri
al›nmadan acele komisyonlardan geçirilerek, bir kaç saat içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. 
Özellefltirme ile ilgili düzenlemeleri içeren Kanunun 13. maddesi özellefltirme kapsam ve program›na al›nan k›y›, sahil fleridi ve dol-
gu alanlar›nda organize turlar ile seyahat eden kiflilerin tafl›nd›¤› yolcu gemilerinin ba¤land›¤› kruvaziyer ve yat limanlar›nda Ana-
yasa’n›n 43. maddesine ayk›r› olarak turizm amaçl› al›flverifl merkezleri ve konaklama üniteleri yap›m›n› mümkün k›l›yor. Bu hüküm
ile Anayasa ile güvence alt›na al›nan k›y›lar, sahil fleritleri ve dolgu alanlar›n›n kamu önceli¤i, k›y›lardan herkesin eflit ve özgür ola-
rak ortaklafla yararlanmas›, toplum yarar›na kullan›lmas›, kamu mal› olmas› nitelikleri engelleniyor, yok ediliyor. S›n›rl› ve gelecek
kuflaklara b›rak›lmas› gereken k›y›lar ve k›y› fleritleri ya¤malanmaya aç›l›yor, do¤al servet niteli¤inden meta haline dönüfltürülüyor.
Kanunun 13. maddesinde yer alan hükümler Odalar›m›z taraf›ndan dava aç›lan ve Dan›fltay Alt›nc› Dairesi’nin 05.10.2004 gün-
lü ve 2004/3060 Esas Nolu karar› ile yürütülmesinin durdurulmas›na oybirli¤i ile karar verilen  Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n-
ca 30.03.2004 günlü ve 25418 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “K›y› Kanununun Uygulanmas›na Dair Yönetmelikte De¤iflik-
lik Yap›lmas› Hakk›nda Yönetmelik” ile ayn› hükümleri içermektedir. Mahkeme taraf›ndan Anayasaya ayk›r› oldu¤u ve hukuka
ayk›r› oldu¤u belirtilen hükümlerin Kanun maddesi olarak düzenlenmesi “hukuk devleti” ilkesi ile ba¤daflmamakta, yürütme ve
yasama organ›n› zedelemektedir. 
Anayasa hükümlerine ayk›r› kullan›m kararlar› ile yap›lanma flartlar›n›n imar planlar› ile belirlenmesi hükmü de imar planlar›n›n
planlama esaslar›, flehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na uygun olarak yap›m›n› ifllevsiz hale getirmektedir.
Kanunun 19. maddesi ile özellefltirme kapsam›na al›nan baz› yerlerde haz›rlanacak planlar›n imar mevzuat›ndaki k›s›tlamalara
tabi olmaks›z›n onaylanmas›n› içeren hüküm ile planlar›n dayana¤› olan kamu yarar›na ve korumaya iliflkin hükümlere konu ka-
nun, yönetmelik gibi düzenlemeler bir kanunla geçersiz k›l›nmaktad›r. Yap›lacak planlar›n kanun, yönetmelik gibi imar mevzu-
at› düzenlemelerinde yer alan yaflam kalitesini yükseltme, güvenlikli, sa¤l›kl›, yaflanabilir çevreler elde edilmesini sa¤lamaya yö-
nelik hükümlerinin uygulanmamas›na yol açacak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤uracakt›r. Anayasan›n tarihi ve kültür
varl›klar›n›n korunmas›, orman, k›y›, sa¤l›k ve çevre ile ilgili hükümleri uyar›nca Bakanl›klar ve kamu kurumlar›nca ç›kar›lan ka-
nun ve yönetmeliklerde özellefltirmeye yönelik düzenlemeleri içeren ve kendi görev alan›na girmeyen  di¤er hükümleri Anaya-
san›n 124. maddesinin ortadan kald›r›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Di¤er taraftan 11.10.2004 tarihinden önce tar›msal bütünlü¤ü bozmayan ve gerekli izinler al›nmadan tar›m d›fl› amaçl› kullan›-
ma aç›lm›fl tar›m arazilerinin her metre karesi için befl Yeni Türk Liras› ödenmesi flart›yla  tar›msal amaç d›fl›nda kullan›labilme-
sine izin verilmesi hükmünü içeren “Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu”nun geçici 1. maddesi ile de, iflgal edilen tar›m
arazilerinin iflgalcilerce belli bir bedel karfl›l›¤›nda kullan›lmas› sa¤lanarak af getirilmektedir. Korunmas› gereken tar›m toprak-
lar›n› yasalara ve varsa planlara ayk›r› olarak turizm, maden, konut, sanayi gibi kullan›mlara açan, iflgal eden tesisler af edilmek-
tedir. Yasalara ve planlara göre hareket eden vatandafllar, yat›r›m yapanlar cezaland›r›lmakta, tar›m topraklar›n›n yok edilmesi,
gelir elde edilmesi amaçl› olarak ya¤malanmas› özendirilmektedir. Bu koflullarda bir bütün olarak tar›m topraklar›n› koruma, dü-
zenli ve sa¤l›kl› bir kentleflme ve yaflam mümkün olmayacakt›r.
Ayr›ca Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu af öngördü¤ünden, nitelikli ço¤unlukla  kabul edilmesi gerekirken 216 oy ile
kabul edilmifl olmas› da Kanunun Anayasaya ayk›r›l›¤›n› teflkil etmektedir. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve fiehir Planc›lar› Odas› olarak; birkaç saat içinde TBMM’den geçirilen, s›n›rl› do¤al de¤erle-
rimizden olan tar›m topraklar› ile k›y›lar›m›z› Anayasaya, hukuka, toprak yarar›na, flehircilik ilkelerine ve planlama esaslar›na ay-
k›r› olarak kullan›ma açan ve planlar› ifllevsizlefltiren söz konusu yasalar›n karfl›s›nda kararl›l›kla durdu¤umuzu, tar›m toprakla-
r›n›n ve k›y›lar›n bekçileri oldu¤umuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.
Sayg›lar›m›zla, 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› 
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28 Nisan 2005
Afla¤›da imzas› olan Oda Yönetim Kurulu Baflkan-

lar› olarak Mimarlar Odas›  Yönetim Kurulunun 30
Mart 2005 tarihli ''Mimarlar Odas›ndan TMMOB Yö-
netimine, 'TMMOB ve Mimarl›k' Hakk›nda Aç›k Mek-
tup'' ta dile getirilen görüfllerin ve dile getirilifl biçimi-
nin TMMOB ortam›na yak›flmad›¤›n›, onlarca y›ll›k
TMMOB ortam›na bir sald›r› ve yok etme eyleminin
bafllang›c› oldu¤unu düflünüyoruz.

Mimarlar Odas› Yönetim Kurulunun, bir yönetme-
lik sürecinden yola ç›karak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyelerinin flahs›nda, 50 y›ll›k TMMOB mücadelesine ve
onun devrimci, demokrat, yurtsever, ça¤dafl, ilerici ve
ayd›n çizgisine ve kadrolar›na yöneltmifl oldu¤u tavr›
fliddetle k›n›yoruz. 

Bir yönetmelik üzerinden a¤›r sald›r› ve hakaretler-
le dolu bu 'aç›k mektup'u kaleme alanlar neyin peflinde-
dir? Her fleyin merkezinde kendilerini gören Mimarlar
Odas›  Yönetim Kurulu ne yapmak istemektedir?

Dar meslekçi bir anlay›flla, örgüt bütünlü¤ünü sars-
maya yönelik k›flk›rt›c› ve hakaret dolu metinlerin ka-
muoyuna sunulmas›n›n TMMOB tarihinde ve kültürün-
de baflka bir örne¤i yoktur. Meslek örgütü eti¤ine, ge-
leneklerimize, demokrasi anlay›fl›m›za ve iç hukukumu-
za da asla uymayan bu tavr›n yasa ve yönetmelikleri-
mizde de yeri bulunmamaktad›r.

Onlarca y›lda oluflan TMMOB gelene¤i ve iç huku-
ku, odalar› ve üyeleri aras›nda ç›kan sorunlar›n ne fle-
kilde çözülece¤i konusunda zengin bir deneyime sahip-
tir. Bu gelenek, Dan›flma Kurullar›nda, Genel Kurulla-
r›nda ve oluflturdu¤u bilimsel kurullarda bu konular›
tart›flarak çözümlerini Genel Kurul Kararlar›na dönüfl-
türmüfltür. Bütün Odalar için geçerli olan süreçler, Mi-
marlar Odas› için de geçerlidir.

Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu, TMMOB yöneti-
cileri ve hiçbir TMMOB üyesinin hak etmedi¤i ifade ve
hakaretlerle dolu bu ''Aç›k Mektup'' ile neyi hedefle-
diklerini önce kendi  üyelerine ve sonra da bizlere
aç›klamak zorundad›r.

TMMOB Yönetim Kurulunda odalar›m›z› temsil
eden üyeler Odalar›m›z›n görüfllerini yans›tmaktad›r.
Odalar olarak, yönetim kurulu üyelerimizin kararlar›-
n›n arkas›nday›z. 

Mimarlar Odas› Yönetim Kurulunun, TMMOB ça-
t›s› alt›nda örgütlenmifl ve TMMOB Genel Kurul karar-
lar› ile uzmanl›k alanlar› tan›nm›fl Odalar› yok sayarak,
bu meslekleri  ''mimarl›kla ilintili di¤er baz› meslek
gruplar›na ifl olanaklar› sa¤lamak ad›na ülkemizi y›llar-
d›r mimarl›k kültüründen uzaklaflt›rmaya çal›flan ulusal
ve küresel talan güçleri'' olarak tan›mlamas›n›n
TMMOB ortam›nda yeri yoktur.

TMMOB ve ba¤l› Odalar›n›n devrimci, demokrat,
yurtsever, ça¤dafl, ilerici ve ayd›n çizgisi ve kadrolar›
Mimarlar Odas› Yönetim Kurulunun bu  tavr›n› durdu-
racak güçte ve kararl›l›ktad›r.

Ortak kültürümüze, meslek eti¤imize ve 50 y›ll›k
birikimimize yak›flmayan ifadelerle TMMOB'yi lekeli ol-
makla suçlayan Mimarlar Odas› Yönetim Kurulunu k›-
n›yor, Mimarlar Odas›n›n devrimci, demokrat, yurtse-
ver, ça¤dafl, ilerici ve ayd›n kadrolar›n›n Mimarlar Oda-
s› Yönetim Kuruluna hak ettikleri cevab› vereceklerine
inan›yoruz. 

''TMMOB’nin örgütsel bütünlü¤ünü bozmaya yöne-
lik yaklafl›mlara f›rsat vermeyece¤iz.''

''Umutla, kararl›l›kla TMMOB'yi ayakta tutaca¤›z,
mücadelemizi sürdürece¤iz.''

YAfiASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü

Cihan DÜNDAR ÇEVRE MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Kemal B. ULUSALER ELEKTR‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Abdullah ZARARSIZ F‹Z‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Metin KONCAVAR GEM‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Süleyman SAVAfi GEM‹ MAK‹NA ‹fiLETME

MÜHEND‹SLER‹ ODASI
R. Petek ATAMAN GIDA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Hüseyin ÜLKÜ HAR‹TA VE KADASTRO

MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Yaflar D. Y‹GENO ‹Ç M‹MARLAR ODASI
Taner YÜZGEÇ ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
A. U¤ur GÖNÜLALAN JEOF‹Z‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI
‹smet CENG‹Z JEOLOJ‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Mehmet TORUN MADEN MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Emin KORAMAZ MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Mustafa D‹REN METEOROLOJ‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Cemalettin KÜÇÜK METALURJ‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Mete TOPGÜDER PETROL MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Ayflegül ORUÇKAPTAN PEYZAJ M‹MARLARI ODASI
Erhan DEM‹RD‹ZEN fiEH‹R PLANCILARI ODASI
Güngör DURUR TEKST‹L MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Gökhan GÜNAYDIN Z‹RAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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Sn. Baflkan, de¤erli Mühendis ve Mimar arkadaflla-

r›m. Öncelikle tümünüzü Harita ve Kadastro Mühen-

disleri Odas› Yönetim Kurulu ad›na selamlamak isti-

yorum. 

TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi Çal›flma

Grubunun haz›rlam›fl oldu¤u Mevcut Durum Analizi

ve De¤erlendirme Raporu için çal›flma grubunca orta-

ya konan yo¤un emek ve u¤rafl› nedeniyle kendilerine

teflekkür ediyorum. 

TMMOB örgütlülü¤ü deyince, hemen Mühendis-

Mimar profilimizin son y›llarda ne flekilde de¤iflti¤i

önem arzetmekte, bu nedenle bu çal›flman›n TMMOB

Mühendis – Mimar Profili Çal›flma Grubunca haz›rla-

nan raporlarla birlikte de¤erlendirilmesi gerekmekte-

dir. 

Bu konuda Odam›z›n mevcut üye profili, çal›flma

alanlar› aç›s›ndan, %65 özel sektör, %35 kamudur.

Özel Sektörün ise büyük ço¤unlu¤unu, Odam›za tes-

cilli büro ve flirketlerde yani yine meslektafllar›m›z›n

yan›nda iflçi olarak çal›flan meslektafllar›m›z olufltur-

maktad›r. 

Üretim iliflkileri aç›s›ndan oluflan bu yeni duru-

ma göre TMMOB yeni örgütlenme modeli gelifltir-

mek zorundad›r. Aksi takdirde iflverenleri de üye-

lerimiz olan bu meslektafllar›m›z ile Odalar ve

TMMOB aras›nda içsel çat›flmalar›n yaflanmas› ka-

ç›n›lmaz olacakt›r. Bu meslektafllar›m›z›n özlük

haklar› ile sendikal haklar› için tüm TMMOB bile-

flenlerince çözüm önerileri gelifltirilmek zorunda-

d›rlar.

De¤erli arkadafllar, 1970’li y›llarda Türkiye siyase-

tinde yükselen muhalefeti ile demokratik  bir bask›

oluflturmay› baflaran bir TMMOB varken, karfl› güç-

lerce gelifltirilen çeflitli mekanizmalarla TMMOB za-

man içerisinde bu gücünü kaybetmifltir. 

Bunlardan ilki, Mühendis ve Mimarlar›n 10195 Sa-

y›l› Kanun kapsam›ndan ç›kar›l›p, 30.11.1970 tarihinde

uygulamaya konulan 657 say›l› yasa kapsam›na al›na-

rak siyasetten uzaklaflt›r›lmas›d›r. 

Bak›n›z, 23 May›s 1975 TMMOB Genel Kurulunda

dönemin baflkan› Sn.Teoman ÖZTÜRK ki 11 Tem-

muz’da 11. ölüm y›ldönümünü anaca¤›z, kendisini de

huzurlar›n›zda özlemle ve sayg› ile an›yorum, aynen

flöyle diyor: 

“Kamu kesiminde çal›flanlar›n mücadele ola-

naklar›n›n yok edilmesi ve 657 say›l› Devlet Me-

murlar› Yasas› içerisine hapsedilmesi, anti de-

mokratik bask›lar›n ilk göstergelerindendir. Ay-

n› süreçte TMMOB Yasas› de¤ifltirilerek Odalar

kapat›lmak istenmifl demokratik meslek örgüt-

lerinin parasal kaynaklar› kurutulmaya çal›fl›l-

m›fl, birçok yurtsever teknik eleman çeflitli suçla-

malarla bask› alt›na al›nm›flt›r.”

Hepimiz biliyoruz daha sonra ise, 12 Eylül Anaya-

sas› ile kamu çal›flanlar›n›n, Odalara üye olma zorun-

luluklar› kald›r›lm›flt›r. 

Mühendis ve Mimarlar böylesine sald›r›lar›n oldu-

¤u bir dönemde, bu kürsülerde, üstelik yönetici arka-

dafllar›m›zca dile getirilen “TMMOB siyaset yapmas›n,

TMMOB ekseninden sapm›flt›r” gibi söylemler, bugün

örgütlülü¤ümüzün önünde duran en önemli engeller-

den biridir. Bu söylemlere ivedi olarak son verilmeli,

meslek sorunlar›m›z›n ülke sorunlar›ndan ayr› de¤er-

lendirilemeyece¤inden hareketle, IMF, Dünya Bankas›

kaynakl› sermaye lehine uygulamalar›n de¤il, emekten

yana, halkdan yana politikalar›n uygulanmas› mücade-

lesi kararl›l›kla sürdürülmelidir. 
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09/07/2005 tarihinde yap›lan TMMOB Dan›flma Kurulunda 
“TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi”ne iliflkin

Oda Görüfllerimizi Genel Sekreter
Sn. Cengiz DA⁄DELEN  Dile Getirdi.



Kamu Çal›flanlar›n›n özlük haklar›n›n iyilefltirilme-

si, eflit ifle eflit ücret verilmesi konusunda TMMOB

tarf›ndan ortaya konan çal›flmalar›n y›lmadan devam

ettirilmesi sonucunda elde edilebilecek kazan›mlar›n

TMMOB örgütlülü¤ünün eski gücünü bulmas›n› sa¤la-

yacakt›r.

TMMOB’yi, Odalar, ‹KK’lar düzleminde ele ald›¤›-

m›zda, birçok Oda aras›nda yaflanan alan kapma yar›-

fl›, baz› Odalar›n TMMOB’ye meydan okumas›, dava

süreçleri de TMMOB örgütlülü¤ünü tehdit eden di¤er

önemli bir olgudur. Bu konuda tüm Odalar üzerine

düfleni yapmal›, birbirleri ile kavga de¤il, ortak çal›flma

zeminleri yarat›lmal›d›r. 

Bu süreçte Odam›z Ziraat Mühendisleri Odas› ile

birlikte, TMMOB ad›na Kas›m 2005 tarihinde düzen-

lenecek TMMOB Toprak Reformu Kongresi 2005’in

sekreteryal›¤›n› üstlenmifl olup, bu kongre tam da

Türkiye Topraklar›n›n kar›fl kar›fl sat›ld›¤› bir anda,

tam da, köylülerin “toprak istiyoruz” diye yürüdükle-

ri bir anda ve tam da baz› köylülerin a¤a bask›s›ndan

köylerini terk etmek zorunda b›rak›ld›klar› bir anda

gerçeklefltirilmektedir. 

Bu nedenle böylesi bir etkinli¤e tüm Odalar›m›z

hiç olmazsa yereldeki birimleri ile (Urfa, D.Bak›r,

Mardin, G.Antep, Ad›yaman) gerekli katk› ve kat›l›m›

koymak durumundad›rlar. 

Yine fiehir Planc›lar› Odam›zla, K›y› Yönetmeli-

¤i’nin iptali konusunda yapt›¤›m›z ortak çal›flma, bir-

çok Odayla yap›lan çeflitli bas›n aç›klamalar› ve bu y›l

düzenlenecek IV.Dikili Yaz E¤itim Kamp›m›z, Odalar

aras›nda ortak etkinliklerin, ortak çal›flman›n güzel

örneklerini oluflturmaktad›r. 

III. Dikili Yaz E¤itim Kamp›, sadece Jeodezi ö¤ren-

cilerinin de¤il, di¤er 6 meslek disiplininden ö¤rencile-

rinin de kat›l›m›yla yap›lm›fl olup, bu y›l 4.sü düzenle-

necek olan Yaz Kamp›m›za yaklafl›k 10 meslek disipli-

ninden ö¤renci ve Oda yöneticisi arkadafllar›m›z kat›-

lacakt›r. 

Gelecekte muhtemelen Oda üyeleri ve  Oda yö-

neticileri olacak olan ö¤rencilerimizi flimdiden bulufl-

turan yak›n, s›cak iliflkiler kurdurarak, gelece¤in

TMMOB’sinin çok önemli bir temeli say›labilecek bu

etkinlik konusundaki çabalar›m›za di¤er Odalar›m›z›n

katk› ve destek vermesi gerekmektedir. 

Evet de¤erli arkadafllar, TMMOB’yi yok etme giri-

flimlerinden baz›lar›n› da biliyorsunuz. Öncelikle 2001

krizinden sonraki 3 ayl›k dönemde uygulamaya soku-

lan IMF ve Dünya Bankas› kaynakl› yasalard›r. 

4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas›ndaki süreç, bizleri

birbirimizle kavga eder duruma getirmifltir. Her Oda

di¤er disiplini nas›l tafleron yapar›m hesab›n› yapmak-

tad›r. Bizler ortak çal›flmay› baflaramaz isek, yak›n ge-

lecekte hepimiz uluslararas› flirketlerin tafleronu ola-

ca¤›z. 

TMMOB olarak özellikle;

• Tafl›nmaz De¤erlemesi,

• Emlak Müflavirli¤i,

• Mahkeme Bilirkiflili¤i, 

• 2942 Say›l› Kamulaflt›rma Kanununun 15.madde-

si kapsam›nda haz›rlanan Bilirkiflilik Yönetmeli¤i,

• Yap› Denetim Kanunu 

gibi, do¤rudan Mühendislik – Mimarl›k alanlar›nda,

etkin olamad›¤›m›z s›n›fta kald›¤›m›z söylenebilir. 

Buradaki kazan›mlar›n, TMMOB örgütlülü¤ünün

geliflmesine olan katk›s› gözard› edilmemelidir. 

Baz› Odalar›n birlefltirilerek örgütlülü¤ümüzün ge-

lifltirilebilece¤i Sn.konuflmac›larca dile getirilmifltir. Bu

durum örgütlerimizde hiç tart›fl›lmam›flt›r. Gerçeklefl-

tirilme olas›l›¤› da çok zor bir ihtimaldir. Bunun yeri-

ne öncelikle tüm Odalar›n TMMOB çat›s› alt›nda or-

tak bir mekanda çal›flma ortam›na kavuflmas› daha

önemlidir ve gerçeklefltirilmesi daha kolay olan bir

hedeftir. K›t kaynaklar›m›z›n birlefltirilmesi ile elde

edilebilecek tasarruflar daha güçlü bir TMMOB örgüt-

lülü¤ünün sa¤lanmas›na yarayacakt›r. 

Anket çal›flmas›ndan ortaya ç›kan  önemli sonuç-

lardan biri de, Odalar›m›z›n ortak çal›flmalar› ve ortak

etkinliklerinin yok denecek kadar az olmas›d›r. Bu ko-

nuda tüm Odalar›m›z örgüt ç›karlar›n› kendi mesleki

ç›karlar›ndan üstün tutarak gerekli ad›m› atmal›d›rlar

diye düflünüyorum ve hepinize sayg›lar sunuyorum. 
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Kentsel toprak yöneltileri bir yandan kentsel toprak-
lar›n kullan›m›n› düzenleyen yöneltiler, di¤er yandan da
kentsel toprak piyasas›n› düzenleyen yöneltiler olarak iki
kümede incelenebilir. Kentsel toprak piyasas›n› düzenle-
mek amac›yla makro ve mikro yöneltiler izlenebilir.fiöy-
le ki,makro yöneltiler, piyasay› düzenleyecek tüzel ön-
lemlerden,ekonomik ve toplumsal önlemlere, h›zl› ve
denetimsiz kentleflmenin denetim alt›na al›nmas›n› sa¤la-
yacak önlemlerden, gelir paylafl›m›ndaki dengesizlikleri
giderecek önlemlere de¤in genifl bir yelpaze oluflturmak-
ta;bütün bu konularda düzenlemeler yap›lmas›n›, önlem-
ler al›nmas›n› gerektirmektedir:Bu da ancak uzun dö-
nemli,bütüncül yöneltiler üretilmesiyle olanakl›d›r.(1)

Mikro yöneltiler ise, daha çok k›sa dönemde kentsel
toprak piyasas›n›n durulum (istikrar) içinde olmas›n› ve
bu alandaki adaletsizliklerin giderilmesini sa¤lamaya yö-
nelik önlemlerle ilgilidir. Bu da,genellikle devletin ve ye-
rel yönetimlerin, yeterli miktarda arsa stok ederek ya da
en az›ndan elindeki kentsel topraklar› elden ç›karmaya-
rak piyasay› denetim alt›nda tutmas›yla olanakl›d›r. K›sa
dönemde kentsel toprak piyasas›n› denetim alt›nda tuta-
rak,kentsel topraklar üzerindeki vurgunculu¤u önleme-
nin bir baflka yolu da yasal düzenlemeler ve vergilendir-
me olabilmektedir.(2)-(3)

Kentsel toprak kullan›m›n› düzenleyen yöneltiler ise,
imar planlama eylemleriyle do¤rudan ilgilidir. Kentsel
topra¤›n kullan›m biçimini belirleyen kullan›m, yo¤unluk
ve yükseklik bölgelemeleri; yerbölümlemenin deneti-
mi;yap› yapmaya zorlama; yap› yasaklar› ve yap› denetim-
leri bu yöneltilerin bafll›ca ö¤elerini oluflturmaktad›r.

Kentsel toprak yöneltisinin temel amaçlar›n›n,kent
topraklar› ve arsalar›  üzerindeki bireysel mülkiyet ile ka-
mu ve toplum yarar› aras›ndaki dengeyi kurmak ve bi-
reysel yarar›n kamu yarar›na karfl› kullan›lmas›n› önle-
mek oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu amaçlar›n yan› s›ra,
kentlerin düzenli geliflmelerini sa¤lamak için kent planla-

r›n›n uygulanmas›n› kolaylaflt›rmak; dar ve orta gelirli ke-
simin bar›nma sorunlar›n› çözebilmek için kamunun elin-
de yeterli arsalar›n bulunmas› ve bu arsalar›n sözkonusu
kitlelere sunulmas› gibi amaçlar da vard›r. Öte yandan,
yine kentsel toprak yöneltileri arac›l›¤› ile tafl›nmaz fiyat-
lar›ndaki afl›r› art›fllar›n da önüne geçilebilecektir. Son
olarak, kentsel toprak yöneltilerinin önemli bir amac› da,
yaln›zca, planlama kararlar› sonucu de¤eri artan kentsel
topraklar›n sahiplerinden bu de¤er art›fl›n› kamuya ak-
tarmak de¤il; ayn› zamanda yeni planlama kararlar› ile ar-
sas›n›n de¤eri azalm›fl olanlara da tazminat ödenmesini
ve bu tazminat›n yine toplum yarar›na ayk›r› olmayacak
biçimde belirlenmesini sa¤lamakt›r.

Bu temel yönelti hedefleri, bir yandan kentsel top-
raklar›n denetim alt›nda tutulabilmesi, öte yandan kent-
sel toprak rantlar›n›n, baflka bir deyiflle zaten kamu tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan de¤erlerin, yeniden kamuya kazan-
d›r›labilmesidir. Bunu sa¤laman›n çok çeflitli yollar› bu-
lunmakla birlikte,bunlar› belli birtak›m temel yaklafl›mlar
çerçevesinde toplayabiliriz. Bugünkü kurumsal yap› ve
mülkiyet düzeninde çok büyük de¤ifliklikler yapma-
dan,baflka bir deyiflle yumuflak bir biçimde bunu gerçek-
lefltirmeye çal›flmak bu konuda temel yaklafl›mlardan bi-
ridir. Bir di¤eri ise, temelde kentsel topraklar üzerinde
özel mülkiyeti kabul etmekle birlikte,onu köktenci s›n›r-
lamalarla toplum yarar›na kullan›l›r duruma getirmektir.
Yukar›da s›ralad›¤›m›z,kentsel topraklarla ilgili temel
amaçlar› gerçeklefltirmenin en köktenci yolu ise, kentsel
topraklarda bütünüyle kamu mülkiyetini egemen k›lmak-
t›r. Bu çerçevede,kentsel toprak rantlar›n›n kamuya ka-
zand›r›lmas›n› sa¤layacak çeflitli önerilerin gelifltirildi¤ini
görüyoruz.(4)-(5)-(6)

Bunlardan biri, kurumsal yap›da herhangi bir de¤iflik-
li¤ine gitmeden, yöneltilerde de¤ifliklik yapmakt›r. Gerek
merkezi yönetim,gerek yerel yönetimler türlü kentsel
hizmetler için, özellikle kentlerin çevresindeki geliflme
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alanlar›nda yeterince kentsel toprak edinip buralarda ge-
reken düzenlemeleri yapt›ktan sonra kentsel kullan›ma
açabilirler. Bunda baflar›l› olabilmenin temel koflulu bu
topraklar›n “elden ç›kar›lmama”s›d›r. Böylece kentsel
topraklar üzerindeki vurgunculu¤a dönük bask›lar orta-
dan kalkacakt›r.

‹kinci yol ise, arsa sahiplerinin mülkiyet haklar›na
do¤rudan getirilecek s›n›rlamalar olabilir. Kentsel top-
raklar, t›pk› tar›msal topraklar gibi kabul edilecek üzeri-
ne yap› yapmamak koflulu ile istenildi¤i gibi kullan›labile-
cektir. Üzerinde yap› yap›lmak istendi¤inde ise, kamu yö-
netimlerinden imar haklar› sat›n al›nacakt›r. Buradaki ana
düflünce, imar hakk›n›n esas olarak kamuya ait olmas› ve
bunun ancak bir karfl›l›k ödenerek elde edilebilmesidir.
Böylece bir bedel ödemeden de¤er art›fl›ndan yararlan-
mak mümkün olmayacak ve bunun vurgunculu¤unu yap-
mak da cazip olmaktan ç›kacakt›r.

Kentsel toprak yöneltisinin oluflturulmas› ve uygu-
lanmas›yla, bu arada kentsel topraklar üzerinde ortaya
ç›kan de¤er art›fllar›n›n yeniden kamuya kazand›r›lmas›
hedefinin gerçeklefltirilmesiyle ilgili olarak, yerel yöne-
timlerin çeflitli görevler üstlendi¤ini görmekteyiz. Asl›n-
da kentsel toprak sorunuyla ilgili makro yöneltiler ele
al›nd›¤›nda tüm devlet düzene¤inin,meslek kurulufllar›n›n
ve öbür gönüllü kurulufllar›n konuyla flu ya da bu düzey-
de bir iliflkisinin kurulmas› olanakl›d›r. Ancak kapsam›
kentsel toprak rantlar›n›n kamuya kazand›r›lmas›yla s›-
n›rl› olan bir çal›flmada,konuyla do¤rudan ilgili yerel yö-
netimlerin ele al›nmas› yeterli olacakt›r. Bu ba¤lamda,
kentsel geliflmeyi yönlendiren, kentsel topraklar›n dene-
timiyle ilgili birtak›m görevleri ve yetkileri bulunan, her
fleyden önce “imar plan›n› uygulama(parselasyon)” yetki-
sine sahip olan belediyeler, kentsel toprak rant›n›n ka-
muya kazand›r›lmas›nda izlenebilecek sa¤l›kl› yöneltilerin
oluflturulmas› ve bunlar›n baflar›yla uygulanabilmesinde
büyük önem tafl›maktad›r.

Bilindi¤i gibi,5272 say›l› Belediye Yasas› 24.12.2004
tarihli ve 25680 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yü-
rürlü¤e girmifl olup, 3.4.1930 tarihli ve 1580 say›l› Bele-
diye Yasas› ile bu Yasan›n ek ve de¤ifliklikleri yürürlük-
ten kald›r›lm›flt›r.

Yeni Belediye Yasas›n›n yürürlü¤e girmesiyle birlik-
te;belediyelere görev, yetki ve sorumluluk veren tek ya-
sa 5272 say›l› yasa de¤ildir.Baflka yasalar›n da, özellikle
kentlerin fiziksel planlamas›yla,dolay›s›yla kentsel toprak-

larla ilgili pek çok görev, sorumluluk ve yetkiyi belediye-
lere verdi¤ini görüyoruz. Bu görev,yetki ve sorumluluk-
lar› bir bütün olarak de¤erlendirdi¤imizde, belediyele-
rin,kentsel toprak yöneltisinin yerel düzeyde oluflturul-
mas› ve uygulanmas›ndaki tek kurum oldu¤u gerçe¤iyle
karfl›lafl›r›z. Baflta imar planlar›n›n ve imar plan› uygula-
malar›n›n (parselasyon) yap›lmas› ve uygulanmas› olmak
üzere,belediyelerin sahip olduklar› görev, yetki ve so-
rumluluklar, afla¤›da kentsel toprak rant›n›n kamuya ka-
zand›r›lmas› yöneltisinin-uygulamas›n›n temel araçlar› in-
celenirken daha ayr›nt›l› bir biçimde görülebilecektir.

5272 say›l› yasan›n “Arsa ve Konut Üretimi” bafll›kl›
69.maddesinde, Belediye; düzenli kentleflmeyi sa¤lamak,
beldenin konut, sanayi ve ticaret alan› ihtiyac›n› karfl›la-
mak amac›yla belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde,
özel kanunlar›na göre korunmas› gerekli yerler ile tar›m
arazileri hariç imarl› ve alt yap›l› arsalar üretmek, konut,
toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla
arazi sat›n almak, kamulaflt›rma yapmak, bu arsalar›
trampa etmek, bu konuda ilgili di¤er kamu kurum ve ku-
rulufllar› ve bankalarla iflbirli¤i yapmak ve gerekti¤inde
onlarla ortak projeler gerçeklefltirmek yetkisine sahiptir.
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray› ay›rmak
suretiyle iflletme tesis edebilir.

Arsalar hariç üretilen konutlar›n sat›fl› 2886 say›l›
Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tâbi de¤ildir. O bele-
diye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde kendisine, efline ve-
ya onsekiz yafl›ndan küçük çocuklar›na ait konutu olma-
yan dar gelirli kifliler ile afete maruz kalanlara, sanayi böl-
gelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamam› bu du-
rumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 say›l› Kamulafl-
t›rma Kanunu hükümlerine göre oluflturulan takdir ko-
misyonu taraf›ndan belirlenecek tutardan afla¤› olmamak
üzere arsa tahsisi yap›labilir. Durumlar› 775 say›l› Gece-
kondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de
bu maddeye göre arsa ve konut sa¤lanabilir. Bu f›kran›n
uygulama esaslar›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ile Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kân Bakanl›¤› taraf›ndan müfltereken haz›rlanacak çerçe-
ve yönetmeli¤e uygun olarak belediye meclisleri taraf›n-
dan ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenir.

5272 say›l› Yeni Belediye Yasas› da, Belediyelere,
ucuz belediye konutlar› yapmak ve kiraya vermek; ken-
tin geliflme alanlar›nda toprak alarak imar plan›na göre
düzenlemek ve yap› yapmak isteyenlere satarak spekü-
lasyona engel olmak görevini vermifltir. Belediye Yasas›,
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belediyelerin görevlerini zorunlu ve iste¤e ba¤l› görevler
olarak ikiye ay›rm›flt›r ve yasan›n 69.maddesi de iste¤e
ba¤l› görevler aras›nda yer almaktad›r. Yürürlükten kal-
d›r›lan 1580 say›l› Yasa, zorunlu görevler yerine getiril-
meden iste¤e ba¤l› görevler için bütçeye ödenek konul-
mas›n› engelledi¤i için, bu madde ile ilgili hükmün de¤ifl-
tirildi¤i 1950 y›l›na kadar ki 20 y›ll›k dönem içinde bele-
diyeler, kentsel toprak yöneltilerinin uygulanmas›nda
önemli bir tüzel araçtan yoksun kalm›fllard›. 1950 y›l›nda
ç›kar›lan 5656 say›l› yasa ile belediyelere, belediye mec-
lisi karar›yla ucuz belediye konutlar› yapmak, satmak ya
da kiraya vermek yolu aç›ld›¤› halde, belediyelerin kent-
sel toprak yöneltilerinde bugüne kadar bir varl›k göste-
rememifl olmalar›ysa sorunun yaln›zca yasal düzenleme-
ler ile afl›lamayaca¤› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. An-
cak 5272 say›l› Yeni Belediye Yasas› bu sorunu ortadan
kald›rmaktad›r.(7)

Öte yandan Yeni Belediye Kanunu’nun 69. maddesi-
ne biraz daha yak›ndan bakt›¤›m›zda, “kentin geliflme
alanlar›nda al›nacak topraklar›n imar planlar›na göre dü-
zenlenerek, yap› yapmak isteyenlere sat›lmas›ndan” söz
edildi¤ini görürüz. Burada alt› çizilmesi gereken iki
önemli nokta vard›r. Birincisi, belediyelerin geliflme alan-
lar›nda elde edecekleri topraklarda imar planlar›na göre
düzenlemeler yapmalar›, baflka bir deyiflle kentsel topra-
¤›n de¤erini art›r›c› her türlü düzenlemeyi yapmalar›;
ikincisi, de¤eri artan bu topraklar› satmalar›d›r. Oysa ba-
flar›l› bir kentsel toprak yöneltisinin temel koflulu,kentsel
topraklar›n denetiminin kamunun elinde tutulmas›d›r.
Bunu sa¤laman›n en kolay yolu da,kentsel topraklar›n
mülkiyet yap›s›nda kamunun a¤›rl›¤›n› korumas›d›r. Bu-
gün baflar›l› kentsel toprak yöneltilerinin izlendi¤i,arsa
vurgunculu¤unun olmad›¤› ya da en aza indirildi¤i Avru-
pa kentlerinde,belediyeler ellerindeki topraklar› satmak
yerine uzun süreli kiraya vermek yoluna gitmektedirler;
bunun için gereken her türlü yasal düzenlemenin yap›ld›-
¤› bilinmektedir.

Belediyelerin de¤iflik arsa edinme yollar› vard›r. Bun-
lardan birisi 5272 say›l› Belediye Kanunu’nun 18.madde-
sinde gösterilmektedir. Bu maddeye göre belediyeler,ka-
mu hizmetlerini görebilmek için tafl›nmaz ba¤›fl› kabul
edebilirler.Yine,yukar›da da belirtildi¤i gibi Belediye Ya-
sas›’n›n ayn› maddesi  e bendinin verdi¤i yetki ile kentin
geliflme alanlar›nda arazi sat›n alabilmektedirler.

Belediyelerin toprak edinmelerinin bir di¤er yolu da

kamulaflt›rmad›r. Belediyeler, yerine getirmek istedikleri
kamu hizmetleri için topra¤a gereksinme duyduklar›nda
kamulaflt›rma yapabilirler. ‹mar planlar›nda yer alan kul-
lan›mlar d›fl›nda kamulaflt›rma yapmak için kamu yarar›
karar› al›nmas› gerekmektedir. Öte yandan, 775 say›l›
Gecekondu Kanunu’da belediyelere,gecekondu önleme,
tasfiye ve ›slah alanlar›ndaki özel mülkiyete ait tafl›nmaz-
lar› sat›n alma ya da kamulaflt›rma yetkisi vermifltir.

Belediyelerin edindikleri kentsel topraklar› kullan-
mak konusundaki yetkileri yine de¤iflik yasalarla verilmifl-
tir. Örne¤in, 775 say›l› Gecekondu Kanunu,topraklar›n
bu yasa uyar›nca yap›lacak konutlara özgülenebilece¤i
hükmünü getirmifltir. 5272 say›l› Yeni Belediye Kanu-
nu’nun 18/e maddesine göre ise sat›n al›nan toprak-
lar,imar planlar›na uygun olarak gelifltirilerek sat›labilir.

Ayr›ca,Yeni Belediye Yasas›n›n “Kentsel Dönüflüm
ve Geliflim Alan›” bafll›kl› 73. maddesinde;Büyükflehir be-
lediyeleri, büyükflehir belediyeleri s›n›rlar› içindeki ilçe
ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu
50.000’in üzerindeki belediyeler; kentin geliflimine uygun
olarak eskiyen kent k›s›mlar›n› yeniden infla ve restore
etmek; konut alanlar›, sanayi ve ticaret alanlar›, teknolo-
ji parklar› ve sosyal donat›lar oluflturmak, deprem riski-
ne karfl› tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel
dokusunu korumak amac›yla kentsel dönüflüm ve geliflim
projeleri uygulayabilir.

Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerine konu olacak
alanlar, meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun kara-
r› ile ilân edilir. 

Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar›nda y›k›la-
rak yeniden yap›lacak münferit yap›larda ilgili resim ve
harçlar›n dörtte biri al›n›r.

Bir yerin kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan› ola-
rak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir
alan s›n›rlar› içerisinde bulunmas› ve en az ellibin metre-
kare olmas› flartt›r. 

Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar›nda bulu-
nan yap›lar›n boflalt›lmas›,y›k›m› ve kamulaflt›rmas›nda
anlaflma yolu esast›r. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje-
si kapsam›nda bulunan mülk sahipleri taraf›ndan aç›lacak
davalar, mahkemelerde öncelikle görüflülür ve karara
ba¤lan›r.

Belediyelerin kentsel topraklar üzerinde denetim ku-
rabilmelerinin ve bu topraklar›n kullan›m›nda kamu yara-
r›n›n ön planda olmas›n› sa¤layabilmelerinin ön koflulu

HKMO Bülteni • Temmuz 2005

55



yeterli kentsel topra¤a ve kentsel dönüflüm ve geliflim
proje alanlar›na sahip olmalar›d›r. Bu ön koflulu gerçek-
lefltirdikten sonra plan kararlar›n› uygulayabilmek, dü-
zenli kentsel geliflmeyi sa¤layabilmek ve arsalar üzerinde
oluflacak de¤er art›fllar›n› kamuya kazand›rabilmek için
belediyeler, baflvurabilecekleri etkili araçlara sahiptirler.

Bunlar,emlak vergileri, kamulaflt›rma, hamur yetkisi,
flerefiye, yap› yasaklar› ve yap› yapmaya zorlamak biçi-
minde s›ralanabilir.

Ancak burada, ülkemizdeki ilk uygulamas› Ankara
Büyükflehir Belediyesi’nce yap›lan “kentsel geliflme pro-
jeleri” nden k›saca söz etmek yararl› olacakt›r.

Kentsel geliflme projeleri, Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi taraf›ndan uygulamaya koyulmufl, belediye ile özel
gerçek ve tüzel kiflilerin iflbirli¤i ile kentin çehresinde de-
¤ifliklik yapmay›, bu arada projeler sayesinde yarat›lan
de¤er art›fllar›n› kamuya kazand›rmay› amaçlayan uygula-
malard›r. Bunlar›n en tan›nanlar› Portakal Çiçe¤i Vadisi
Projesi,Dikmen Vadisi Projesi ve Hac›bayram Meydan›
Çevre Düzenleme Projesi’dir. Bu projelerin ortak yan›,
belediyelerin, hem yönelti,hem de teknik ve akçal bak›m-
dan tüm düzenlemelerin üstesinden tek bafl›na geleme-
yece¤i, bu nedenle mülk sahipleri ve giriflimciler ile ifl ve
güç birli¤i yapman›n gerekli oldu¤u düflüncesine dayan-
malar›d›r.(7)

Bu tür projeleri gerçeklefltirmenin de¤iflik yollar›
vard›r. Kamulaflt›rma, bu yollardan en çok bilineni ve en
s›k baflvurulan›d›r. Bunun d›fl›nda hamur, sat›n alma, ta-
kas ya da projelere dayal› olarak hisse senetleri ç›karma
da baflvurulan di¤er araçlar aras›nda say›labilir.

Sözü edilen projelerin hepsinde geçerli olan kimi or-
tak ilkeler vard›r. Her fleyden önce,tüm bu projeler sa-
yesinde yarat›lan kentsel rantlar›n hangi yöntemlerle ve
hangi oranlarda paylafl›laca¤› ve kamuya ne kadar›n›n ka-
zand›r›labilece¤i aç›kl›¤a kavuflturulmaktad›r. Kamu yara-
r› ön planda tutulurken özel mülkiyet haklar›n›n da hiçe
say›lmamas›,bu hakka sayg› gösterilmesi gerekmektedir.
‹kinci nokta, bu projeler gerçeklefltirilirken demokratik
de¤erler ve ilkeler de göz ard› edilmemelidir. Özellikle
yer bölümler toplulaflt›r›l›rken hak sahipleri ile kurulacak
iliflkiler önemlidir.

Bu gereklilikler, kentsel topraklar üzerindeki mülki-
yet haklar›yla, ayn› zamanda mülkiyet iliflkileri çerçeve-
sinde, projeler sonucunda ortaya ç›kan rantlar›n paylafl›-

m›yla yak›ndan ilgilidir. Kamulaflt›rma, hamur, sat›n alma,
takas, hisse senedi ç›karma bu paylafl›m› etkileyecek,
yönlendirecek araçlard›r. Bunlar›n d›fl›nda kimi ülkelerde
baflka baz› araçlar›n kullan›ld›¤› da görülmektedir. Örne-
¤in, Amerika Birleflik Devletleri’nde “Tax Increment Fi-
nancing” (Artan Vergi De¤eri ya da Vergi Matrah› Fi-
nansman Sistemi) uygulanmaktad›r. Bu uygulaman›n te-
mel mant›¤›, gerçeklefltirilen projeler ile ortaya ç›kan de-
¤er art›fl›n›n vergi yolu ile kamuya kazand›r›lmas›d›r. Bir
baflka örnek ise, Fransa’da uygulanmakta olan›d›r. Buna
göre,kentsel projeler çerçevesinde yap›lacak kamulaflt›r-
malar için arazi de¤erinin sabitlefltirilmesi ve ön al›m
(fluf’a) hakk› uygulamalar›d›r.(8)

Bu çerçevede Türkiye’de kentsel topraklara iliflkin
yöneltilerin baflar›l› olabilmesi için bir borsan›n (arsa bor-
sas›) oluflmas› gerekti¤i bilinmektedir. Ancak, bu henüz
gerçeklefltirilememifltir. Buna göre, arsa, konut ve kira
borsalar›n›n oluflturulabilmesi için öncelikle belediyeler
tüm tafl›nmazlar›n›n bir dökümünü yapmal›d›rlar.(9)

Daha sonra, kendilerinin kuracaklar› arsa ofisleri ara-
c›l›¤› ile arsa yöneltilerini belirleyecek ve uygulayacaklar-
d›r. Buradaki ana düflünce,kentsel topraklara iliflkin plan-
lama yapmak için arsa istemlerinin ortaya ç›kmas›n› bek-
lemek olmamal›d›r.
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“Ölülerimizi gömecek topra¤›m›z yok!...”
Sinanl› köylüleri çaresizliklerini böyle dile getir-

mifller. Ölülerini gömecek topraklar›n›n bile olmad›¤›-
n› ise, “devletin köylüye verdi¤i do¤rudan destek fo-
nundan” ödenen 7 trilyon liray›, topraklar›na hileyle
elkoyan a¤an›n ald›¤›n› ö¤rendikleri zaman bilmifller. 

Köylünün anlat›m›na göre, 1900’lü y›llar›n bafl›nda
Mufl’tan ve Diyarbak›r’dan göçerek Sinanl› köyüne
gelmifl olan Sinanl› ailesi, kadastro çal›flmalar› s›ras›n-
da “bilirkifli ve muhtarla anlaflarak”, “sahte belge ve
flahitlerle”, 25 bin dönümlük köyün tüm arazisini
mezras›yla, mezarl›¤›yla üzerine tapulatm›fl. (Cumhu-
riyet, 18 fiubat 2005 /Ayd›nl›k, 29 A¤ustos 2004.)

Köylülerin bu tür ç›¤l›klanmas› ilk de¤il. 12 Mart
(1971) öncesi ve sonras› baz› köylerin halk›, bir sabah,
ana-ata ekip biçtikleri ve kendilerinin oldu¤unu bildik-
leri topraklar›n yeni sahipleriyle karfl›laflm›fllard›. 

Topraklar›n de facto sahibi olan köylülerin, ekip
biçtikleri topraklar›na sahip ç›karak direnmeleri,  ba-
s›na, “köylülerin toprak iflgali” olarak yans›t›lm›flt›. Si-
nanl› köylüleri de, bugün, benzer bir durumla karfl›
karfl›ya olmal›. 

Bu nedenle de, Cumhurbaflkan›na, Baflbakana, Ge-
nelkurmay Baflkan›na, siyasi parti genel baflkanlar›na
verdikleri dilekçelerle sorunlar›na çözüm aram›fllar ve
ar›yorlar. Bulabilirler mi bilmem! Ama bu tür “ifl-
gal”lerin nedenlerine daha önce de de¤indi¤im için,
bir kez daha yazmak gere¤ini duydum. 

28.6.1966’da yürürlü¤e giren Tapulama Yasas› ile,
büyük topraklar›n mülk edinilmesine olanak sa¤layan
gerici bir ad›m at›lm›flt›. Bu yasan›n 33. maddesine gö-
re, yüz dönümden fazla topraklar›n zilyedi ad›na mülk
olarak tapulanmas› için, (a) on y›l ve daha önceki

vergi kayd›, (b) zilyedi lehine kesbetmifl olan ilamlar,
(c) tasdikli irade senetleri ve fermanlar, (d) muteber
mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi, (e)
kay›tlar› bulunmayan tapu ve mülga hazinei hassa se-
nedi ve muvakkat tasarruf ilmihaberi, (f) gayri-musad-
dak tapu yoklama kay›tlar›, (g) mülkname, muhaseba-
t› atika kalemi kay›tlar›, (h) mübayaa, istihkam ve ih-
bar hüccetleri, (i) evrak idaresinden tapuya devredil-
memifl tasarruf kay›tlar› gibi belge ve kay›tlardan biri
yeterli olmufltu. 

Tapulama yasas›n›n ilk yay›nland›¤› (1964) tarih ile,
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan usul yönünden iptal
edilmesi üzerine yeniden kabul edildi¤i tarih (1966)
aras›nda, 1965’te, “Toprak Reformu Yasa Tasar›s›”
haz›rlanm›flt›. Bu reform tasar›s›nda özel mülk olan
büyük topraklar s›n›rland›r›lmak istenirken, tapulama
yasas›yla, bir ya da birkaç köyün kifli ya da aileye mülk
olarak tapulanmas›n›n yasal yolu aç›lm›fl bulunuyordu. 

Daha sonra 21.6.1987 tarihli 3402 say›l› Kadastro
Yasas›n›n 14. maddesi son f›kras›na aktar›lacak olan
Tapulama Yasas›n›n 33. maddesiyle “100 dönümden
fazla topraklar›n zilyedi ad›na mülk olarak tapulanma-
s› için”, birço¤u ‹mparatorlukta geçersiz duruma gel-
mifl feodal sistemin kal›nt›s› belgelere, Cumhuriyetten
yar›m yüzy›l sonra, geçerlilik kazand›rmakla kal›nma-
m›fl, Cumhuriyette 100 dönüme kadar olan toprakla-
r›n sahibi konumuna geldi¤i Kadastro Yasas›yla da
hükme ba¤lanm›fl bulunan köylünün topra¤›n›n gasp›-
na tüzel aç›dan olanak sa¤lanm›flt›. 

3402 say›l› Kadastro Yasas›n›n 14. maddesine gö-
re, “Tapuda kay›tl› olmayan ve ayn› çal›flma alan› için-
de bulunan, toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru
toprakta 100 dönüme kadar olan (...) bir veya birden
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fazla tafl›nmaz mal, çekiflmesiz ve aral›ks›z (bila-niza ve
bila-fas›la) en az 20 y›ldan beri malik s›fat›yla zilyedli¤i-
ni belgelerle veya bilirkifli veyahut tan›k beyanlar›yla is-
pat eden zilyedi ad›na tespit edilece¤i”nin hükme ba¤-
lanm›fl olmas›na karfl›n, de¤il yirmi y›ld›r, ‹mparatorluk
döneminden bu yana ana-ata ellerinde bulundurdukla-
r› yani zilyedi olduklar› topraklar, köylülerin elinden
al›narak bir ya da birkaç kifliye tapulanmaktayd›. 

Alt s›n›r› “100 dönümden fazla” olan ve üst s›n›r›
s›n›rlanmam›fl bulunan, genellikle bir ya da birkaç kö-
yün topra¤›n› kapsayan topraklar›n timara verilmifl,
tekkelere vakfedilmifl, mültezime y›ll›k geliri sat›lm›fl
topraklar oldu¤u bilinir.Belirli hizmetler karfl›l›¤›nda
ve bu hizmet süreleri için verilmifl belgelerdir. Topra-
¤›n mülkiyetine iliflkin belgeler de¤il, topra¤›n gelirinin
(rant›n›n) tahsiline iliflkin belgelerdir. Vak›f timarda ol-
sun, sipahi timar›nda olsun, iltizama verilmifl olsun,
her üç biçimde de topra¤›n ç›plak mülkiyeti devlete
aittir (miri mülktür) ve her üçünde de, üretici köylü,
100 dönüme kadar topra¤› (yar›m-çift, tam-çift vb.
büyüklükte topra¤›), “daimi ve ›rsi kirac›l›k” ile tasar-
ruf etmektedir. Sipahi timar›nda timar sahibi askeri
hizmete karfl›l›k, vak›f timarlarda vak›f mütevellisi (as-
keri hizmet say›lan) dinsel hizmete karfl›l›k, topra¤›n
rant›n› (aflar’›) tahsil ediyor, timar sisteminin çözülüp
da¤›lmas›ndan sonra, topra¤›n rant›, topra¤›n sahibi
olarak devlet taraf›ndan bir ya da üç y›ll›¤›na sat›fla ç›-
kar›l›yordu. Devlete ait topra¤›n gelirinin belirli süre-
ler için sat›fla ç›kart›lmas› “iltizam” olarak, sat›n alan
da “mültezim” olarak adland›r›l›yordu.  ‹ltizama al›n-
mam›fl yani peflin olarak sat›lmam›fl miri topra¤›n ran-
t› (aflar), gene devlet taraf›ndan do¤rudan ve ürün ola-
rak tahsil edilmekteydi. 

Mültezimin halk aras›ndaki ad› “a¤a”yd›, iltizama
ald›¤› köyün a¤as› olarak an›l›yordu. Cumhuriyete ön-
gelen y›llarda ve Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, “muha-
cir” olarak geldikleri Sulusaray’daki (Tokat) gözlemle-
rini anlat›rken annem, flunlar› not etmiflim: “Köy a¤a-
lar› vard›. Tokat’tan gelirdi köy a¤alar›.” “Hükümet
bir ka¤›t verirdi. Askeriyeninse askeriyenin adam› ge-
lirdi, hükümetinse hükümetin adam› gelirdi, köy a¤a-
s›n›nsa köy a¤as›n›n adam› gelir, aflar› o al›rd›. Köy
a¤as›, köyün aflar›n› al›rd›. Köy köydü.” “Köylüler,

öküz arabalar›yla götürürler, askeriyeninse askeriye-
nin ambar›na, hükümetinse hükümetin ambar›na, a¤a-
lar›n ise a¤alar›n ambar›na döker gelirlerdi. Ambar da
ayr›yd›. Bu¤day›, arpas›, fi¤i. M›s›r› olan›n ms›r›ndan da
al›rlard›. Tütün ekerlerdi, tütünden al›rlard›, afyon
ekenin afyonundan. (...) Dokuz oraya döktün, bir bu-
raya dökerdin. Babam yaz›s›n› yazard›.” (M.‹. Erdost,
“Ana Gülhan›m”, Bir Foto¤rafa Altyaz›, Onur Yay›nla-
r›, s. 112-113.)

Sipahi timar› olarak gelirleri askeri hizmet karfl›l›¤›
sipahiye tahsis edilen ya da dinsel hizmetler için mü-
tevellisine tahsis edilen köylerin rant›, timar sistemi-
nin çözülmesiyle iltizama ç›kart›lm›flt›. Tanzimatla
(1839) birlikte art›k kimseye timar verilmemesi (Bar-
kan, “Timar”, ‹slam Ansiklopedisi, s. 331) sonucu, ti-
mar›n yerini iltizam alm›flt›. Aflar›n kald›r›lmas›yla (17
fiubat 1925), yaln›zca iltizam sistemi sona ermemifl,
mülkiyeti devlete ait olan ve köylülerin daimi ve ›rsen
kirac›l›k ile tasarruf ettikleri topraklar da köylülerin
kendi mülklerine dönüflmüfltür. 

‹mparatorlukta tar›msal topraklar, baz› ayr›ks›n
durumlar d›fl›nda, (1) miri topraklar, (2) mülk toprak-
lar, (3) vak›f topraklar, (4) topluluk (afliret) topraklar›
bafll›¤› alt›nda toplanmaktayd›. 

Tar›msal topraklar›n tümü, timar sistemine ba¤lan-
m›flt›. Bir baflka deyiflle, topra¤›n tüm rant›, askeri hiz-
mete tahsis edilmifl bulunuyordu. Bu nedenle de, mül-
kiyeti devlete ait olan miri topraklar sipahi timar› ola-
rak; mülkiyeti kifli ya da ailelere ait olan topraklar mülk
timarlar olarak; mülkiyeti dini hizmet için hapsedilmifl
topraklar vak›f timarlar olarak; afliret ve beyliklere ya-
ni topluluklara ait  topraklar yurtluk ve ocakl›k timar-
lar olarak askeri sisteme ba¤lanm›fl bulunuyordu. 

Bu dört büyük mülkiyet biçiminde, topraklar›n ta-
sarruf (ya da iflletme biçimi) ayn›yd›. ‹flletme aç›s›ndan
bir köylü ailesi, “yar›m çift”, “tam çift” olarak adland›-
r›lan, bir çift öküzle ifllenebilen büyüklükte topra¤›
“daimi ve ›rsen kirac›l›k” ile tasarruf ediyordu. 

‹mparatorlukta özel mülk topraklar ile miri mülk
topraklar›n tasarruf hakk›,  birbirinden farkl›yd›. Özel
mülk topraklar fler-i miras hukukuna göre, miri top-
raklar›n tasarruf hakk› örfi hukuka göre intikal ediyor-
du. fieri hukuk, islam dini ilkelerine, örfi hukuk göre-
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nek ve gereksinimlere göre düzenleniyordu. Bu ne-
denle, örfi hukuk, sürekli de¤iflmifl, miri araziyi “daimi
ve ›rsen kirac›l›k”la tasarruf eden köylü; zamanla iflle-
di¤i topra¤›n sahibi durumuna gelmifltir. 

Miri topra¤›, tam-çift, yar›m-çift vb. büyüklüklerde
“daimi ve ›rsen kirac›” olarak tasarruf eden köylü öl-
dü¤ü zaman, bu tasarruf hakk›, o¤lu varsa o¤luna inti-
kal etmekte, o¤lu yoksa, sipahi, ölen köylünün topra-
¤›n› bir baflkas›na tapulamaktayd›.  Erkek çocu¤a, ba-
bas›n›n tasarrufunda olan topra¤›, “tapuy-› mislile” in-
tikal etmekte, köylünün birden fazla o¤lu varsa, bu
o¤ullar aras›nda “müfla ve müflterek”, yani hissedar
olarak ve ortaklafla tasarruf edilmekteydi.

Bafllang›çta babadan yaln›zca o¤ula intikal eden ta-
sarruf hakk›, daha sonra o¤lu olmad›¤› takdirde k›z›na
verilmeye bafllanm›flt›. 1274 (1858) Arazi Kanunuyla,
o¤lu ve k›z› olmayan›n, babas›na, yoksa anas›na intika-
li kabul edilmiflti. 

Ayn› dönemde, özel mülk topraklar ise, fleri miras
hukukuna göre, mirasç›lar aras›nda paylaflt›r›l›yordu.
Hisse sahipleri ise, koca, kar›, dede, anabir kardefller,
k›z, o¤ulun k›z›, ana-baba bir kardefller, baba bir kar-
defl, anabir kardefl, ana ve nineydi. 

1274 (1858) Arazi Kanunu ve bunu izleyen yasalar,
“daimi ve ›rsi kirac›” olan köylünün tasarruf hakk›n›n,
borcuna karfl›l›k zaptedilmesine, giderek bu hakk›n sa-
t›fla ç›kar›lmas›na olanak sa¤layacakt›r. Dolay›s›yla
“mülk topraklar›n sat›fl› ile miri topraklar›n fera¤› ara-
s›nda büyük bir fark kalmam›flt›”. (Barkan, “... 1274
(1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi”, Tanzimat, s. 65.)

25 fiubat 1328 (1910) tarihli kanun ile, köylünün
tasarruf hakk›n›n ipotek edilmesine, borcuna karfl›l›k
sat›l›¤a ç›kar›lmas›na olanak tan›nm›fl, 1329 (1911) ta-
rihli Envali Gayrimenkullerin Sureti Tasarrufuna Dair
Kanunla da, köylünün, memurun izni olmaks›z›n, miri
toprak ve vak›f toprak üzerindeki tasarruf hakk›n›
devretmesi, icara vermesi, ödünç vermesi ya da bor-
cuna karfl›l›k göstermesi yasallaflm›flt›. (Barkan, Tanzi-
mat, s. 65, 68-69,)

Bir baflka anlat›mla, Cumhuriyetten önce, ç›plak
mülkiyeti devlete ait yani miri olan topra¤›, “daimi ve
›rsi kirac›l›k”la tasarruf eden köylünün bu hakk›, gide-
rek elinde bulundurdu¤u topra¤›n mülkiyetiyle örtüfl-
müfl bulunuyordu. 

Medeni Yasa (14 Nisan - 4 Ekim 1926), ‹mparator-
luktan devral›nan toprak mülkiyet biçimlerinden her-
hangi birine kesin ya da aç›k olarak son vermemifl ol-
makla birlikte, yaln›zca özel mülk topraklar›n devir ve
intikaline iliflkin hükümler içerdi¤i için, miri toprakla-
r›n tasarrufuna iliflkin hususlar da, özel mülk topraklar
çerçevesinde yürütülmüfltü. Medeni Yasaya göre, dev-
let, mutasarr›f› bulunan araziyi, mutasarr›f›ndan ala-
maz, satamaz ve bu araziden dolay› davac› ve daval›
olamaz. Topra¤› tasarrufunda bulunduran köylü, Me-
deni Yasada özel mülk topraklar için belirtilen hüküm-
lere uygun biçimde, hakk›n› devretme, bu hakk›n özel
mülk gibi varisleri aras›nda paylaflma olana¤›na sahip
olmufl ve sonuç olarak, tasarrufunda bulundurdu¤u
topra¤›n mülkiyetinin fiilen sahibi durumuna gelmifltir. 

Medeni Yasadan bir y›l önce, 17 fiubat 1925’te ya-
y›nland›¤› gün yürürlü¤e giren “Aflar›n ‹lgas›yla Yerine
‹kame Edilecek Vergi Hakk›nda Kanun” ile, aflar ver-
gisi kald›r›l›yor, gene Medeni Yasan›n yay›nland›¤› ta-
rih (4 Nisan 1926) ile yürürlü¤e girdi¤i tarih (4 Ekim
1926) aras›nda, 29 May›s 1926’da yürürlü¤e giren 837
say›l› yasayla, tasarrufunda bulundurdu¤u topra¤› üç
y›l üstüste ekmeyen köylünün elinden topra¤›n›n al›n-
mas›na son veriliyordu. Yasadaki söylemiyle, ›rsen ki-
rac› olarak “fer’i zilyet” olan köylü, malik s›fat›yla “as-
li zilyet” durumuna gelmiflti. 

‹mparatorlukta mülkiyeti devlete ait olan miri top-
ra¤› tasarruf eden köylü, Cumhuriyette tasarrufunda
bulundurdu¤u topra¤›n sahibi olmufltur. Buna karfl›l›k,
mülk timarlar› ve dolay›s›yla mülk topraklar› ortakç›-
l›kla iflleyen köylü, Cumhuriyette de, mülk sahibinin
ortakç›s› olarak kalacakt›r. 

Bas›na “toprak iflgalcisi” olarak geçen, gerçekte
topra¤› elinden al›nan köylülerin, sipahi ve vak›f timar-
lar›n daimi ve ›rsi kirac›s› olan köylülerin çocuklar› ol-
du¤u aç›kt›r. Çünkü mülk timarlar›n ortakç› köylüleri,
Cumhuriyete, büyük toprak mülklerle birlikte ortak-
ç› olarak, yani feodal statüleriyle intikal etmifllerdi. Si-
pahi timarlar›n ›rsen kirac›s› köylüler ise iflledikleri
topra¤›n sahibi durumuna gelmifllerdi. Sipahi, müte-
velli ya da iltizam senetleriyle, ellerinden topraklar›
al›nan “›rsen kirac›” olan köylülerin yüz y›l, ikiyüz, üç-
yüz y›l sonraki çocuklar›yd›, mülk timarlar›n ortakç›
köylülerinin çocuklar› de¤ildi.    
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Kemal Atatürk, 1929’da, “Çiftçiye arazi vermek
gerekti¤ini”, 1937’de de “ülkede topraks›z çiftçi b›ra-
k›lmamas›n›” söylemifl ve “büyük çiftçi ve çiftlik sahip-
lerinin iflleyebilecekleri arazinin geniflli¤inin s›n›rland›-
r›lmas› gerekti¤inin” alt›n› çizmiflti. Ayn› y›l hükümet
program›nda “büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin” ara-
zi geniflli¤inin s›n›rland›r›laca¤› görüflüne yer verile-
cekti. (Bilsay Kuruç, ‹ktisat Politikas›n›n Resmi Belge-
leri, 1963, s. 9, 49.)

Cumhurbaflkan› olarak ‹smet ‹nönü, 1946 Seçim
Beyannamesinde, Eskiflehir’de, ne zaman kuruldu¤unu
içindekilerin bilmedi¤i yerli bir köyün tamam›n›n bir
çiftlik sahibinin mülkü oldu¤unu, gene Eskiflehir’de, 70
y›l önce kurulmufl olan bir muhacir köyünde hiçbir
çiftçinin bir dönüm topra¤› olmad›¤›n› dile getirmifl,
“Türk köylüsünü serf halinden kurtarmay›” ana dava-
lar› olarak nitelemiflti. (TC Resmi Gazete, 18 Tem-
muz 1946, say›: 6362, s. 10930.) Bu tarihten yirmi y›l
sonra ise, 1966’da ç›kart›lan yasayla, bir ya da birkaç
köyün köylülerinin topraklar› bir a¤an›n topra¤› hali-
ne getiriliyordu.

Çiftçiyi Toprakland›rma Tüzü¤ünde, “ortakç›lar,
kirac›lar veya tar›m iflçisi taraf›ndan ifllenmekte bulu-
nan arazinin, bu çiftçi ve iflçilere da¤›t›lmak flart›yla”
kamulaflt›r›labilece¤i (TC Resmi Gazete, 4 Haziran
1947) varg›s› yer almakta, ‹mparatorlukta miri araziyi
“daimi ve ›rsen kirac›l›k”la tasarrufunda bulunduran
köylü, ortakç›, kirac› ya da topraks›z çiftçiler aras›nda
say›lmamaktayd›. Çünkü onlar, az ya da yeterli bir
topra¤›n sahibiydiler. 

1945’te, Meclise verilen Çiftçiyi Toprakland›rma
Yasa Tasar›s›n›n gerekçesinde, “Türkiye’nin Osmanl›
‹mparatorlu¤undan devrald›¤› ortakç›l›kla arazi iflletme
flekli[nin] bugün de sürüp gitti¤i” görüflüne yer veril-
miflti    (TBMM Tutanak Dergisi, c. 17, say›, 97, s. 6).

Aç›kt›r ki, ‹mparatorluktan Cumhuriyete devreden
miri topraklar, bu  topraklar› “daimi ve ›rsi kirac›l›k”
ile tasarrufunda bulunduran köylünün  kendi mülküne
dönüflmüfl; buna karfl›l›k ‹mparatorluktaki mülk timar-
lar ya da timar özelli¤ini yitiren ama bir ya da birkaç
köyü kapsayan toprak mülkler, Cumhuriyete özel
mülk topraklar olarak intikal etmifltir. Bu topraklar›,
‹mparatorlukta ortakç› olarak iflleyen köylüler ise,
Cumhuriyete de “ortakç›” olarak intikal etmifllerdi. 

Miri topra¤› kirac›l›kla tasarruf eden köylü, tasar-
rufunda bulundurdu¤u (iflledi¤i) topra¤›n sahibi olmufl,
mülk topraklar› ortakç› olarak iflleyen köylü, Cumhu-
riyette de “ortakç›” kalm›flt›r. 

Zaman›n ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya, ‹skan Kanu-
nunun tart›fl›lmas› s›ras›nda, 1934’te, “bugün memle-
ketin befl milyon nüfusu baflkalar›n›n topra¤›nda çal›fl-
maktad›r (...) Baz› vilayetlerin yar›s›ndan fazlas›nda
köylü baflkalar›n›n elinde olan topraklarda çal›flmakta-
d›r. (...) Bunlar› toprakland›rmak (...) bizim en birinci
borcumuzdur.” (Hakimiyeti Milliye, 15 Haziran 1934)
dedi¤i y›llardan k›rk y›l sonra ç›kart›lm›fl olan bir ya-
sayla, kendi topraklar›n› ekip biçen köylülerin de top-
raklar› bir ya da birkaç kifliye tapulanacak ve bu köy-
lüler de kendi topraklar›n› ancak ortakç› olarak iflle-
meye yarg›lanacaklard›. 

“Mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senet-
leri” gibi, ‹mparatorluk dönemi belgeleri, mülkiyete
de¤il hizmete iliflkin belgelerdir, sürekli de¤il geçici
belgelerdir. Köylülerin ‹mparatorlukta özel mülkiyete
yaklaflm›fl, Cumhuriyette kendi mülkleri haline gelmifl
topraklar›n›n bu belgelere dayan›larak ellerinden al›n-
mas›n›n ve bu topraklar› ‹mparatorluk döneminde bi-
le haketmemifl olanlara tapulaman›n yolu, Tapulama
Yasas›n›n 33. maddesiyle aç›lm›flt›. 

Cumhuriyet, yaln›zca teokratik devlet sistemi ye-
rine laik sistemi koyan bir rejimin ad› de¤ildir. Ayn›
zamanda feodal devlet ve buna ba¤l› olarak feodal
mülkiyet yerine, modern özel mülkiyet sistemini esas
alm›fl bir rejimin de ad›d›r. Bunun içindir ki, Cumhu-
riyeti kuranlar, demokratikleflmenin olmazsa olmaz
koflulu olan feodal toprak mülkiyetinin de tasfiyesini
amaçlam›fllard›. 

Tapulama Yasas›n›n 33. Maddesinden 3402 say›l›
Kadastro Yasas›n›n 14. maddesi son f›kras›na aktar›-
lan, ve köylülerin kendi mülklerine dönüflmüfl top-
raklar›n gasp›na tüzel olanak sa¤layan temessük ve
belgeler, Cumhuriyetin genel ve temel ilkeleriyle ol-
du¤u kadar, modern özel mülkiyet kavram›yla da çe-
liflen bir içerik tafl›yordu ve tafl›yor. De¤ifltirilmesi ya
da iptal edilmesi ve bu yasa dolay›s›yla kayba u¤ram›fl
köylülerin kay›plar›n›n giderilmesi Anayasal bir zo-
runluluktur. 
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Büyük Usta Hasan Hüseyin'in dedi¤i gibi ‘Haziran'da
ölmek zor’. Yine aylardan Haziran. T›pk› Naz›m Hikmet,
Orhan Kemal, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin gibi sevgili
Kaz›m KOYUNCU'yu da haziran ay›nda kaybettik. Kara-
denizin h›rç›n ve asi çocu¤u, karadenizin müzi¤ini, ezgile-
rini, türkülerini otantik yap›s›n› bozmadan taverna müzi-
¤inden kurtararak Türkiye'nin her co¤rafyas›nda dinleyi-
ciye sunan, herkesin gönlünde genifl
yer kaplayan Kaz›m KOYUNCU
aram›zdan çok erken ayr›ld›. Bili-
yorduk her ölüm erkendir diye,
ama Kaz›m'›n ölümü gerçekten çok
erkendi. Henüz 33 yafl›ndayd›. U¤-
runa flark›lar söyledi¤i Karadeniz ve
Dünya halklar› için daha yapacak
çok fleyi vard›. Otuz üç yafl›nda
kansere yenik düfltü.  

Kaz›m'›n Ocak 2005'te kansere
yakaland›¤›n› Volkan KONAK'tan
duydu¤umuzda nas›l y›k›ld›¤›m›z›
an›ms›yorum. Konu bas›na yans›-
y›nca, hele babas› Kaz›m'›n kansere
yakaland›¤›n› gazete'de yay›mlanan
röportaj›nda duydu¤unu ifade etti-
¤inde içimizin nas›l yand›¤›n›, a¤›r
bir burukluk hissetti¤imizi, gözleri-
mizin nas›l da karard›¤›n› yine üzü-
lerek an›ms›yorum. Her yerde Ka-
z›m'›n bu süreci nas›l aflabilece¤i
konufluluyordu. Hep umutla bir
fleylerin olabilece¤ini düflünmek is-
tedik. Kaz›m kanseri yenecek diye beklemeye bafllad›k.
Asl›nda kanserin vücuduna s›çrad›¤›n›, yay›ld›¤›n› yine
Volkan bize söylemiflti. Tabi Kaz›m da bizi öylesine mo-
tive etti ki; hastal›¤› ne kadar ilerlemifl olsa da konserle-
rini vermeye devam etmesi, flark›lar›n› ve türkülerini
çok sevdi¤i dinleyicileriyle buluflarak paylaflmak üzere

saatlerce sahnede kalmas› bizleri yine de umutland›r-
m›flt›. Ama umudumuz yar›da kald› ve Kaz›m bizi koy-
verdi gitti. Hemde yüzbinlerce sevdi¤ini hiç düflünme-
den. Hopa'dan do¤an y›ld›z Hopa'ya geri döndü. 

Kaz›m'› belki biraz geç tan›d›k, ama çok erken kay-
bettik. Küreselleflen dünyada, zenginin daha zengin, yok-
sulun daha çok yoksullaflt›¤›, yükselen de¤erlerin ç›kar ve

kar iliflkileri üzerine kuruldu¤u, da-
yan›flmac› ruhun kayboldu¤u, ülke-
lerin iflgal edilerek, insanlar›n avlan-
d›¤›, insanl›k onurunun ayaklar alt›-
na al›nd›¤› ve yok edildi¤i, sömürü-
nün tüm boyutlar›yla h›zla devam
etti¤i, ac›lar›n, bask›lar›n, iflkencele-
rin yafland›¤›  bir süreçte; Kaz›m;
ezgileriyle, kardefl türküleriyle, ya-
flanan bu olumsuz sürece karfl› de-
mokrat ve ayd›n kimli¤i ile mücade-
le edifli, dik duruflu, direnifli, kitle-
lerle buluflmas›, ülkemiz için ve
dünya halklar› için gökkufla¤›nda
vazgeçilmez bir renkti. 

Kaz›m’›n hastal›¤›n›n ilerledi¤i

bir dönemde kendisiyle yap›lan

söyleflide ; T›pla ilgili ne düflündü¤ü

soruldu¤unda; ‘’…bir kere masum

sempatilerden bahsetmek laz›m.

Özellikle Türkiye’de herkes dok-

torlara sempati duyar. Ben hala öy-

leyim. Sistemle ilgili konuflursak ifl-

ler bozuluyor. Ya da bilimle ilgili konuflursak. Bilim, t›p

sisteminin bir parças› olursa e¤er, ki öyle, benim için çok

fazla bir fleyi ifade etmiyor. Yine devrimcilik  meselesi ,

bence iyi bir bilim adam›n›n da devrimci olmas› gereki-

yor. Hayat› yönlendiren, etkileyen, de¤ifltiren insanlar›n

devrimci olmas› laz›m. Sistemin bir parças› de¤il. Bilimin
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›fl›¤›na hep inand›m, ama t›p bende hayal k›r›kl›¤› yarat-

t›..’’ yan›t›n› veriyordu.
Kaz›m Hopa'da do¤du. ‹lk, Orta ve Lise ö¤renimini

Hopa'da tamamlad›. Üniversite s›navlar›na dershaneye
gitmeden girmifl ve ‹stanbul Siyasal Bilgileri kazand›. An-
cak müzi¤e tutkusu, kitlelere ulaflmas›, sahnedeki özgür-
lü¤ü daha a¤›r bas›nca, gerçek bir sanatç› olmay› müzis-
yen olmay› tercih etmifl. 

Kaz›m'›n kansere yakalan›fl› y›llard›r sivil ve demokra-
tik toplumsal kurulufllar ile yine sanatç› dostumuz Vol-
kan KONAK'›n üzerinde durdu¤u Çernobil Facias›n›
gündeme getirdi. 

Bilindi¤i üzere 26 Nisan 1986 da yüzy›l›n en büyük
nükleer kazas› yaflanm›flt› Çernobil'de Baflta Karadeniz
sahili olmak üzere yüzlerce km'ye radyoaktif madde içe-
rikli hava kütlesi yay›lm›flt›. Uranyum ya¤d› Karadenizin
yemyeflil co¤rafyas›na, f›nd›¤›na, çay›na, m›s›r›na, karala-
hanas›na. Pek çok tar›m ürününün radyoaktif madde s›-
z›nt›s›ndan etkilenece¤i ve kansere ba¤l› ölümlerde art›fl
yaflanaca¤› gündeme gelmiflti. O tarihlerde bilim insanla-
r› dönemin hükümetini, kamuoyunu ve toplumu ciddi fle-
kilde uyarm›fllard›. Ancak yine o dönem bilim ad›na ve si-
yaset ad›na herfleyi bizden çok daha iyi bilenler ve bizi
yönetenler yine ön plandayd›. Televizyonlarda boy gös-
terip, söz de çay yerine ada çay› içmekten kendilerini
alamad›lar. Hem de hiç s›k›lmadan, utanmadan. 

Ciddi, dürüst, namuslu bilim adamlar› radyoaktif s›-
z›nt›n›n etkisinin uzun dönemi  kapsayaca¤› ve sonuçlar›-
n›n 15-20 y›l içerisinde kendisini gösterece¤ini ifade et-
mifllerdi. Kanserle Savafl Dairesi Baflkanl›¤›n› ac› gerçe¤i
son befl y›lda kanser hastal›¤›n›n yüzde 60 oran›nda art-
t›¤›n› bildirerek ifade ediyordu. 

Sevgili, güleç yüzlü Kaz›m; 1986 y›llar›nda bizlerde
KTÜ son s›n›f ö¤rencileriydik. Bu faciadan bizlerde san›-
r›m alaca¤›m›z› ald›k. 1986 Nisan›nda Trabzon da yakla-
fl›k üç hafta günefl görmedi¤imizi an›ms›yorum. Demek
ki sürekli kapal› olan ve arada çiseleyen ve bazen de ya-
¤an ya¤murla bizlerde bol bol radyasyon ve uranyumu
ald›k anlafl›lan. Her zaman her olayda, geliflmelerde ve
olgularda oldu¤u gibi yine bize yalan söylediler sevgili
Kaz›m. Do¤ruyu söyleme cesaretini ve insanl›¤› göstere-
mediler. 

2004 y›l›n›n sonlar›na do¤ru henüz kansere yakalan-
d›¤›n› bilmedi¤in günlerde, Çernobil olay›nda, duyars›z

davranan ve halk›n› kand›ran dönemin yöneticileri ve
yetkilileri hakk›nda  Sultanahmet Adliyesine suç duyuru-
sunda bulunanlar›n aras›nda yer alman ayr› bir sorumlu-
luk örne¤iydi sevgili Kaz›m.

Yüzlerce insan›n kat›l›m› ve heyecan›yla konserler
verdi¤in Harbiye Aç›k Hava Tiyatrosunda bu kez seni
yolculamaya yine yüzlerce, binlerce sevenin gelmiflti.
Ama hiç birinin yüzü gülmüyordu. Hepsinin yüre¤i kan
a¤l›yordu, hepsinin gözleri yafll›yd›. Birde Üniversiteler
tatil olmasayd›, seni paylaflamayan Üniversite gençli¤i ge-
lecekti u¤urlamaya. Karadeniz sahili Hopa'ya akm›flt›. Be-
lediye baflkanlar›, Spor Kulüpleri, Sivil Toplum ve De-
mokratik Toplumsal Kurulufllar›n yöneticileri, üyeleri ve
tüm sevenlerin Hopa'dayd›. Seni son yolculu¤una u¤ur-
larken yaln›z b›rakmad›lar. 30 Haziranda Ankara Yüksel
Caddesinde seni anmak için binlerce Ankaral› sevenlerin
biraraya gelmiflti. Yapt›¤›n o güzelim ezgili türküler hep
bir a¤›zdan hüzünlü bir flekilde söyleniyordu.

Sevgili Kaz›m, bizi koyverip gitti¤inden beri TRT ta-
rihi Yedikule Zindanlar› konserini belli aral›klarla ekrana
getiriyor. Her izleyiflimizde, sahnedeki coflkun, sevgin ve
sevecenli¤in, müzi¤inin a¤›rl›¤› herkesi ne denli etkiledi-
¤ini bilmem söylememe gerek varm›. Aram›zdan ayr›l-
man›n ne kadar büyük bir kay›p oldu¤unu, bizlerde b›-
rakt›¤› derin ac›y› nas›l ifade etmeli ki kelimeler yetersiz
kal›yor.

Karadenizin h›rç›n, asi, güleç yüzlüsü sevgili Kaz›m;
bu y›l sensiz geçti 6. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festi-
vali. Ama sana atfedilmiflti. Hopal›lar ve festivale kat›lan-
lar›n yüre¤indeydin. Derler ya Karadenizli a¤›t yakmaz,
Karadenizli kindar de¤ildir hele hain hiç de¤ildir diye.
Ancak Karadenizli unutmaz, ne Kaz›m'› ne de giden di-
¤er can yoldafllar›...... Kalbimizdesin. 
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