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Sevgili dostlar merhaba, Bültenimizin yeni say›s›yla 2006 y›-
l›n›n sonuna do¤ru sizlerle birlikteyiz. Ülkemizde ve dünyada ya-
flan›lmakta olan geliflmeleri ve bu geliflmelerin, yaflam alanlar›-
m›za mühendislik mimarl›k alanlar›na, e¤itim alanlar›na, üyeleri-
mize, emekçi s›n›flara ve halk›m›za yans›malar›nda TMMOB ve
bilefleni Odalar sürekli duyarl› olmufltur.

‹nsanl›k tarihine, ülkemizdeki yak›n tarihe bak›ld›¤›nda;
emekten, kardefllik ve bar›fltan, özgürlük ve demokrasiden, insan
haklar› ve onurundan yana tav›r koyan,  bu anlay›flla sömürüye,
emperyalist iflgallere, faflizme, savafla, yoksulluk ve yolsuzlu¤a
ve gericili¤e karfl› tam ba¤›ms›z bir ülkede özgürce yaflayabilmek
için mücadele eden, yaflamlar›n› bu yolda hiç düflünmeden feda
eden binlerce yürekli ve onurlu insan›n oldu¤unu biliyoruz. Onla-
r›  anlamak, anlayabilmek, duymak yada duyabilmek için milyon-
lar›n bir fley yapmalar› gerekmiyor mu?

Dünyan›n dört bir yan›nda insanl›k onurunun ayaklar alt›na
al›nd›¤› ve yok say›ld›¤› bir dönemden geçmekteyiz. Topyekûn
duyars›z hale getirilmifl bir görüntü veriyoruz. Ülkeler iflgal edili-
yor, parçalan›yor, tüm zenginliklerine el koyuluyor, “fleker” diye-
meden çocuklar öldürülüyor, her gün yüzlerce insan iflkenceden
geçiriliyor, yok ediliyor, sokak ortas›nda patlayan bombalar, aç-
l›k ve sefalet artan bir ivmeyle devam ediyor.  

Emperyalizm, yaflad›¤› bunal›mdan ç›kabilmek için her türlü
kirli oyunu sahneye koymada geri ad›m atm›yor. Ortado¤u, Orta
Asya baflta olmak üzere projeleri isim de¤ifltirerek yeni isimleri
ile birlikte yerli iflbirlikçileriyle yaflama geçiriyor. Küreselleflme
diye tan›mlanan yeni süreç, yaflad›¤›m›z döneme damgas›n› vu-
ran kapitalizm çok uluslu flirketler arac›l›¤› ile dünya ölçe¤inde
kurdu¤u ekonomik egemenli¤in son aflamas› olarak kendisini
gösteriyor. Emperyalizmin iflgaline karfl› özellikle Latin Amerika
da mücadele ve direnme gelene¤i olan k›ta halk›n›n direnifli, ba-
flar›s› ve zaferi baflka bir güzellik olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu mü-
cadele ruhu t›pk› sermayenin küreselleflmesi gibi küresel bir ya-
p›ya kavuflmal›d›r. Emekçileri, köylüleri, iflçileri, mühendisleri,
mimarlar›, hekimleri, avukatlar›, bilim insanlar›n›, yurttafllar›, ül-
keleri ve dünyay› bu bilinç sarmal›d›r. 

Ülkemiz de, emperyalizmin kurumlar› olan IMF, DB ve DTÖ
üzerinden neo-liberal politikalar hayata geçirilmektedir. Yap›sal
de¤ifliklikler için onlarca yasa maddesi ya de¤ifltiriliyor ya da ye-
nisi ç›kart›l›yor. Özellikle 1980 den buyana uygulamaya konulan
ekonomik politikalar ile baflta tar›m ve hayvanc›l›k olmak üzere
bir çok alandan çekilerek üretim ekonomisinden vazgeçilerek
rant ekonomisi öne ç›kart›l›yor. Üreten de¤il tüketen bir topluma
dönüflüm h›zla hayata geçiriliyor. ‹ç ve d›fl borçlar›n ülke gelece-
¤ini neredeyse tamamen ipotek alt›na ald›¤›n› ve sorunlar›n çö-
zümü yerine her alanda ç›¤ gibi büyüdü¤ünü görüyoruz.

TMMOB ve bilefleni Odalar›n, mühendis ve mimarlar›n eko-
nomik, sosyal, kültürel, mesleki ve toplumsal sorunlar›n›n ülke

sorunlar›ndan ayr›lmayaca¤› anlay›fl› içerisinde, bilimi ve teknolo-
jiyi, mühendislik ve mimarl›¤› emekten, demokrasiden, özgürlük-
ten, halktan ve ülkenin ç›karlar› yönünde kullanmada inançl› ve
kararl› oldu¤unu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Bu anlay›fl
çerçevesinde TMMOB ve Odalar 14 ekim 2006 tarihinde, üreterek
büyüyen, paylaflarak büyüyen bir ülkede insanca ve bar›fl içinde
yaflamak için; “Eme¤e, ‹nsan›m›za, Üyelerimize, Yaflama, Mesle-
¤imize, Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz !” slogan›yla Ankara'da bulufl-
tu. Binlerce mühendis ve mimar ya¤mur demeden, so¤uk deme-
den insanca bir yaflam için, emperyalist iflgale ve savafla karfl›,
bar›fl, dostluk, özgürlük ve demokrasi için baflkentte birlikte ol-
man›n onurunu ve mutlulu¤unu paylaflt›lar. TMMOB’nin düzenle-
di¤i bu coflkulu mitingi bültenimizin ana kapak konusu yapt›k. 

Odam›z fiube baflkan, yazman ve saymanlar› ile birlikte, De-
netleme ve Onur kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz ve Oda
Yönetim Kurulu üyelerinin kat›l›m› ile birinci Dan›flma Kurulu
toplant›s› haziran ay› sonunda yap›ld›. ‹ki gün süren toplant›da,
mesleki alanlar›m›za yönelik kurum ve kurulufllar ile özel sektör-
de yaflan›lan geliflmeler, yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm
önerileri, çal›flma dönemine iliflkin çal›flma program› vb. konular-
da görüflmeler yap›larak ilke kararlar› al›nd›. Dan›flma Kurulu So-
nuç Raporu'na bültenimiz de geniflçe yer verdik.

Odam›z›n sürekli etkinliklerinden olan ve ‹zmir flubemizin
yürütücülü¤ünde bu y›l beflincisi yap›lan Dikili Yaz E¤itim Kamp›
bu y›lda çok yo¤un bir program ve emek süreci ile gerçeklefltiril-
di. Yaz kamp› ile iliflkili olarak genel de¤erlendirme yaz›m›z› bül-
tenimizin iç sayfalar›nda sizlerle paylafl›yoruz.

May›s 2006 tarihinde yap›lan “Kadastro Kongresi” sonras›
ülkemizin dört bir yan›nda h›zla devam eden say›sal kadastro ça-
l›flmalar›n› yerinde izlemek, sorunlar› tespit etmek, yurttafl› bi-
linçlendirmek ve çözüm önerileri oluflturmak amac›yla F›rt›na Va-
disi'nde Trabzon fiubemizin yürütücülü¤ünde bir Forum gerçek-
lefltirildi. Forumu “Karadeniz de Sessiz Ç›¤l›k” olarak kamuoyuna
duyurduk. Bültenimizde de ayn› rapora yer verdik.

“Bir baflka dünya mümkün, baflka bir Türkiye mümkün, bafl-
ka bir yaflam mümkün, gelin mücadeleyi küresellefltirelim, gelin
umudu küresellefltirelim” ifadeleriyle ‹stanbul'da toplanan Türki-
ye Sosyal Forumu, “Neo- liberalizmin K›skac›nda Türkiye Top-
raklar›” konulu odam›z yay›n›, “CBS Günü” ilgili bas›n aç›klama-
s›, TMMOB Dan›flma Kurulu, Bas›n aç›klamalar›, Kurum ve kuru-
lufllar ile baz› yaz›flmalar, Odam›z›n di¤er etkinliklerinden özet
haberler, bas›n ile iliflkiler ile fiubelerimizden ve üyelerimizden
derledi¤imiz güncel haberler bültenimizin di¤er konular› aras›n-
da yer almakta olup, ilgiyle okuyaca¤›n›z› umuyor, görüfl, öneri
ve düflüncelerinizi bizimle paylaflman›z› bekliyoruz. 

Yeniden buluflmak dile¤iyle, sevgiyle kal›n..

Yay›n Kurulu
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14 Ekim’de Ankara’da Tren Gar›nda bir araya gelen
15 bin mimar, mühendis, flehir planc›s› ve adaylar›
S›hhiye Meydan›’na do¤ru yürüdü. Amaçlar›, siyasal
iktidar›n keyfi uygulamalar›na dur demekti. Bütün
gün dinmeyen ya¤mura inat, TMMOB tarihinin en yo-

¤un kat›l›ml› eylemi gerçeklefltirildi. Mesleki sorunla-
r›n›n dünya ve ülke sorunlar›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›-
n› bilen, siyasal iktidar›n kamusal alanlara yapt›¤› her
müdahalenin kendilerine yap›ld›¤›n› gören mimar,
mühendis ve flehir planc›lar› siyasal iktidara “dur”
dedi. Ellerinde tafl›d›klar› dövizler, pankartlar ve at-
t›klar› sloganlar eflli¤inde miting paydafllar› hep bir-
likte S›hhiye Alan›’na do¤ru yürüdü. 

Ya¤mura ra¤men, Türkiye’nin dört bir yan›ndan mi-
mar, mühendis ve flehir planc›s›n› bir araya getiren
TMMOB Mitingi’nde mesleki sorunlar›n yan›nda anti-
demokratik uygulamalar da elefltirildi. Emek-meslek
örgütleri, siyasi parti baflkan ve temsilcileri ile baz›
milletvekilleri de destek için mitingde yer ald›.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z da çeflitli il-
lerden gelen üyelerimiz ve ö¤rencilerimiz ile
1980’den beri görülmeyen bir yo¤unlukla Miting’de-
ki yerini ald›. Ya¤mur, so¤uk, yorgunluk demeden
baflta genç haritac›lar olmak üzere Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri ya¤mur alt›nda Miting’de kendine
düflen görev, bilinç ve sorumluluk içerisinde hareket
etti. Oda olarak, Neo-liberal Politikalara karfl› duru-
flumuzu; “emperyalist iflgale ve savafla karfl› omuz

omuza”, “savafla de¤il e¤itime bütçe” ve “yaflas›n
demokratik, özerk üniversite” pankart ve sloganlar›
ile bir kez daha dile getirdi.

Miting’de tek konuflmay› yapan Mehmet SO⁄ANCI
“Bu ülkenin mühendisini mimar›n›, flehir planc›s›n› so-
ka¤a döken iktidar utanmal›d›r. Bizleri gözden ç›karan
iktidar› biz de gözden ç›kard›k. AKP son y›llar›n en ça-
l›flkan iktidar› olarak neo-liberal yasalar› bir bir ç›kart›-
yor. Bu yasalarla baflta sa¤l›k olmak üzere kamusal
alanlar özellefltiriliyor. Kamu iflletmeleri sermayeye
devrediliyor. Sermaye bütün alanlara s›zarken kamu
ortandan kalk›yor. Bizim için mücadele zaman› geldi.
Halk›n ç›karlar› için mücadele esast›r” dedi.

Miting’de mühendis, mimar ve flehir planc›s› adayla-
r› ö¤rencilerin de yo¤un kat›l›m› dikkat çekti. Tram-
petleri ve “Diplomal› iflsiz olmak istemiyoruz” slogan-
lar› ile Türkiye’nin dört bir yan›ndan kat›lan ö¤renci-
ler Mitinge renk katt›. Ö¤renci mühendis, mimar ve
flehir planc›lar›n›n dinamikli¤i, TMMOB’nin yar›n da

güçlü olaca¤›n›n bir göstergesiydi. “Gençlik gelece¤i-
mizdir” fliar›n› her zaman her alanda daha güçlü hay-
k›rmak ve yaflama geçirmek için de alanlarda olduk-
lar›n› belirten SO⁄ANCI, miting paydafllar›n›n “Üni-
versiteler Üniversite Bileflenlerinindir! Eflit, Paras›z,
Demokratik, Bilimsel E¤itim ‹stiyoruz! Yaflas›n Özerk
ve Demokratik Üniversite Mücadelemiz!” slogan ve
taleplerine de vurgu yapt›.

Son zamanlarda s›kça gündemde olan cinsiyet ay-

14 EK‹M M‹T‹NG‹ YAPILDI
EME⁄E, ‹NSANIMIZA, ÜYELER‹M‹ZE, YAfiAMA, MESLE⁄‹M‹ZE,

ÜLKEM‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ M‹T‹NG‹ 
14 EK‹M CUMARTES‹ GÜNÜ ANKARA’DA GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹ !
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r›mc›l›¤›na iliflkin olarak da ; “Kad›na yönelik fliddeti
ve toplumsal hayat›n her noktas›nda cinsiyet ayr›mc›-
l›¤›n› önlemek için ve tüm emekçi kad›nlar›n mücade-
lelerinin yan›nda olmak-birlikte mücadele etmek için,
“Egemen s›n›f›n ç›karlar›na hizmet eden cins ayr›mc›-
l›¤› çözülmeden özgür ve eflit bir toplum yarat›lmas›
mümkün de¤ildir” demek için, “Kad›n erkek yan yana,
omuz omuza, yaflam›n her alan›nda!” demek için”
alanlarda olduklar›n› vurgulad›.

TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI konuflmas›nda
mitingin amac›n› ;

“Bu miting Siyasal iktidar› “uyar›” mitingidir.Bu miting
siyasal iktidara “dur” deme  mitingidir.Bu miting in-

sanca yaflam, demokratik Türkiye mitingidir.Bu miting
eme¤e, insana, yaflama, mesle¤e ve ülkeye sahip ç›k-
ma mitingidir.Bu miting “Baflka bir yaflam mümkün”
demek içindir.Baflka bir Türkiye mümkündür.Baflka bir
Dünya mümkündür. “  diyerek tan›mlad›.

Eme¤e, insan›m›za, üyemize, yaflama, mesle¤imize,
ülkemize sahip ç›k›yoruz diyen 280 bin üyeli TMMOB
nin özgürlükçü, eflitlikçi ve ba¤›ms›z bir Türkiye için
talepleri ise flöyleydi:

Enerjide d›fla ba¤›ml› politikalar kald›r›lmal›, ulusal
politikalar yap›lmal›d›r.

Kamu hizmetlerinin sat›larak yabanc› sermayeye
peflkefl çekilmesi engellenmelidir.

F tipi cezaevleri kapat›lmal›d›r.

Düflünce ve örgütlenme üzerindeki tüm anti-demok-
ratik yasalar kald›r›lmal›d›r.

TMMOB yasas›na gereksiz, sürekli müdahale yap›l-
mamal›d›r.

Madenlerimiz sermayeye peflkefl çekilmemelidir.

Kad›na yönelik ayr›mc›l›k ve her türlü cinsiyet ayr›m-
c›l›¤› son bulmal›d›r.

Bütün çal›flanlara grevli toplu sözleflmeli sendika
hakk› verilmelidir.
Emeklilere insanca yaflayacaklar› maafl ve sendika
hakk› verilmelidir
Kürt sorunu bar›flç›l ve demokratik yöntemlerle çö-
zülmelidir.
301. madde kald›r›lmal›, bar›flç›l demokratik bir Ana-
yasa haz›rlanmal›d›r.
Sa¤l›k alan›ndaki yap›lan özellefltirme çabalar› derhal
son bulmal›d›r.

15 bin mimar, mühendis ve flehir planc›s› ve adaylar›,
“Nükleer santral istemiyoruz” diyerek, “Deprem de¤il
rant politikalar› öldürür”, “Tersaneler özellefltirilme-
sin”, “Topra¤›m›z yabanc›lara sat›lmas›n”, “Geneti¤i
de¤ifltirilmifl organizmalara hay›r”, “Kürt sorununa ba-
r›flç›l çözüm”, “Kendi ülkemizde mülteci olmayaca¤›z”
diyerek yürüdüler. Her fleyi sat›l›¤a ç›karan iktidar›n
mesleklerimizi de yabanc›lara peflkefl çekmeye çal›-
flan tutumuna karfl› “hay›r” diyerek yürüdüler. 

IMF politikalar› ile hareket eden, yabanc› mimar, mü-
hendis ve flehir planc›s›na kap›s›n› flarts›z açarak ül-
kenin mimar ve mühendisini kendi ülkesinde mülteci
durumuna düflüren siyasal iktidara söylenecek tek
fley 14 Ekim’de söylenmifltir: “Ülkenin gerçek günde-
mini anlamayanla, anlamak istemeyenler sözümüz si-
zedir: yüzünüzü insana, insan›m›za dönün!”

Farkl› düflüncelerin bast›r›ld›¤›, anti-demokratik uy-
gulamalar›n yo¤unluk kazand›¤› günümüzde,
TMMOB örgütlülü¤ü karanl›k düflüncelere yöneltilen
bir tehdittir. TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc› n›n
da üstünde ›srarla durdu¤u gibi tüm miting paydaflla-
r› ayn› slogan› hep bir a¤›zdan söyledi;

“Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbi-
rimiz” 

Ya¤mura ra¤men, gücünden hiçbir fley kaybetmeyen
Miting hareketlili¤i Efkan fieflen’in  coflkulu konseri
ile sona erdi
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Trabzon fiu-
besince düzenlenen ve Çaml›hemflin-Rize Kayma-
kaml›¤› ve Belediye Baflkanl›¤›n›n katk›lar› ile gerçek-
lefltirilen “Do¤u Karadeniz K›rsal›nda Tapu-Kadastro
Çal›flmalar›” konulu FORUM 18 A¤ustos 2006 tari-
hinde Çaml›hemflin’de gerçeklefltirildi. 

Forum’a Rize Vali Yard›mc›s› Fuat GÜREL, Çaml›hem-
flin Kaymakam› fienol KOCA, Çaml›hemflin Belediye
Baflkan› Y. Metin KES‹MAL, Pazar Belediye Baflkan›
Hikmet HATIRNAZ, Tapu ve Kadastro Müdürlü¤ü Bölge
yöneticileri ve kontrol mühendisleri, baz› kamu kurulu-
flu çal›flanlar›, köy muhtarlar› ve vatandafllar kat›ld›. Yö-
neticili¤ini Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN ’in yapt›¤›, Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdür Yard›mc› Nihat
fiAH‹N, Karadeniz Teknik Üniversite-
si Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-
li¤i Bölümü (Harita ve Kadastro Müh.
Böl.) Baflkan› Prof. Dr. Cemal BIYIK,
Pazar Orman ‹flletme Müdürü Musta-
fa KES‹C‹, Orman Bölge Koordinatö-
rü, Yüklenici Orhan KASAP’›n ça¤r›l›
kat›l›mc› olarak yer ald›klar› Forum’a
coflkulu bir kat›l›m dikkati çekti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› (HKMO) Trabzon fiubesi ‹kin-

ci Baflkan› Faz›l UZUN, HKMO’nun görev ve sorumlu-
luklar›n› belirterek bafllad›¤› aç›l›fl konuflmas›nda Fo-
rumun amac›n›n bölgede yap›lmakta olan kadastro
çal›flmalar›nda gündeme gelen sorunlar›, vatandafl›n
yaflad›¤› s›k›nt›lar›, ve çözüm önerilerini yetkililerin de
bulundu¤u bir platformda tart›flma olana¤›n›n yarat›l-
mas› oldu¤unu ifade etti. Vali Yard›mc›s›, Kaymakam
ve Belediye Baflkan› da aç›l›fl konuflmalar›nda Fo-
rum’un önemine de¤inerek, vatandafl›n kafas›ndaki
sorulara bu etkinlikle yetkililerden yan›t alacaklar›n›,
ma¤duriyetlerin giderilmesinde önemli ad›mlar at›la-
ca¤›n› belirttiler. Aç›l›fl konuflmalar›nda etkinli¤i dü-

zenleyen Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas›na teflekkür ettiler
ve HKMO’nun büyük bir kamu göre-
vini yerine getirdi¤ini vurgulad›lar.

Forumun birinci bölümde,

Forumun birinci bölümünde gerek
Forum yöneticisi ve gerekse Fo-
rum’un ça¤r›l› konuflmac›lar› taraf›n-
dan, Ülkemizde son iki y›ld›r kadast-
ro çal›flmalar›n›n h›zl› bir flekilde
sürdürüldü¤ü, bununla birlikte Kara-
deniz bölgesinde kadastro çal›flma-
lar›n›n güç koflullar alt›nda gerçek-
lefltirildi¤i hususunda genel bir bil-
gilendirme yap›ld›. 
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Mülkiyet kavram›n›n, insanl›k tarihinde, insanl›¤›n
üretime geçti¤i andan itibaren gündeme gelen, gün-
demde kalan bir konu oldu¤u, Ülkemizde mülkiyetin
temel yasal dayana¤›n›n, Anayasam›z›n 35’ inci mad-
desinde yer alan “herkes mülkiyet ve miras hakk›na
sahiptir” hükmü oldu¤u, bu hakk›n modern toplumla-

r›n Anayasalar›nda, onlar› köle toplumlardan farkl› k›-
lan en önemli ba¤›ms›zl›k hakk› oldu¤u, dünyada son
yüzy›llarda topra¤a ve kadastroya bak›fl›n önemli öl-
çüde de¤iflti¤i, önce zenginlik arac› olarak görülen
topra¤›n ard›ndan ticari bir mal olarak görüldü¤ü, bu-
gün ise ço¤almayan k›t bir toplumsal kaynak olarak
karfl›m›za ç›kt›¤› ifade edilerek, kadastronun basit
mülkiyet kay›tlar›ndan mali araçlara dönüfltü¤ü, ta-
fl›nmaz piyasalar› ile planlaman›n temel unsuru haline
geldi¤i yine ça¤r›l› kat›l›mc›lar taraf›ndan belirtildi.

Ayr›ca ça¤r›l› kat›l›mc›lar taraf›ndan, 2005 y›l›nda Ta-
pu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürlü¤ü etkinlik ala-
n›nda (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüflhane, Giresun)
408 köyün, Rize de ise 125 köyün, 2006 y›l›nda yine
ayn› bölgede 502 köyün ve Rize’de ise 146 köyün ka-
dastrosunun yap›lmas› için özel sektöre ihale edildi¤i
aç›kland›. Bununla birlikte, günümüzde kentlerimizin
sa¤l›kl› bir flekilde planlanabilmesi, çevrenin yaflana-
bilir halde düzenlenmesi, do¤al kaynaklar›n yönetimi,
ekonomik anlamda vergi kay›plar›n›n önlenmesi, ta-
r›m politikalar›n›n gelifltirilmesi, orman, mera, k›y› ve
benzeri alanlar›n etkin kullan›m›, her türlü kamulaflt›r-
ma ve altyap› hizmetlerinin sa¤lanmas›, topraklar›m›-
z›n verimli kullan›lmas›, ulusal güvenlik aç›s›ndan ya-
banc›lar›n toprak edinimlerinin gerçekçi bir flekilde
izlenmesi, kent ve co¤rafi bilgi sistemlerinin kurulma-
s› ve yaflat›lmas› için e-devlet projesinin hayata geçi-
rilmesi dahil tüm bu ifllevlerin gerçekleflmesinde ön-
celikle kadastroya gereksinim oldu¤unun tart›flmas›z
bir flekilde kabul edilmesinin gereklili¤i vurguland›.

Ülkemizde Kadastro çal›flmalar›n›n kentlerde % 97,
köylerde ise % 86 oran›nda gerçeklefltirildi¤i, ancak
ça¤dafl ve çok amaçl› kadastronun tesisi ve Mekan-
sal Bilgi Sistemlerinin kurulabilmesi için bugüne de-
¤in üretilen tapu ve kadastro bilgi, belge ve paftalar›n
2/3’sinin yenilenmesi gerekti¤i, 1937 y›l›nda ç›kart›-
lan 3116 say›l› Orman Yasas›na göre orman kadast-
rosunun 5 y›l içerisinde bitirilece¤inin belirtilmesine
ra¤men, 20 milyon 703 bin hektar orman alan›m›z›n
ancak 1/5’inin (yaklafl›k 5 milyon 150 bin hektar) ta-
pu tescil ifllemlerinin tamamland›¤›, Türkiye’de orman
alanlar›n daralmas› yan›nda Karadeniz bölgesinde %
25 oran›nda orman alanlar›nda art›fl oldu¤u, forumun
ilk bölümünde dile getirilen konular aras›ndayd›.

Forumun ikinci bölümünde köy muhtarlar› ve vatan-
dafllar söz alarak yaflad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdiler.

• Orman s›n›r›n›n belirlenmesinde kullan›lan harita
ve paftalar› ile amenajman planlar›n›n gerçe¤i yans›t-
mad›¤›,

• Orman s›n›rlamas› ile ilgili mevcut kanunlar›n›n Or-
man köylüsünün aleyhine kullan›ld›¤›, keyfi davran›fl
sergilendi¤i, gözlemsel de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›,
• Mevcut tapular›n›n yer yer geçersiz say›ld›¤›, uygu-
lanmad›¤›, 
• Mevcut tapulara göre yap›lan sat›fllar sonucu bu
tapular›n geçersizli¤i nedeniyle üçüncü flah›slar›n
ma¤dur oldu¤u, 
• Yüz y›llard›r (300 y›ldan fazla) bu bölgede yaflayan
insanlar olarak orman› gözü gibi koruduklar›,
• Ormana kasab›n ete bakt›¤› gibi bakmad›klar›,
• Orman kesiminde gelifli güzel hareket edildi¤i,
• Çay bahçelerinin, m›s›r tarlalar›n›n ve çay›r alanla-
r›n›n orman s›n›r› olarak çevrildi¤i,
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• Baz› vatandafllar›n dedelerinden miras kalan yüzy›l-
l›k evleri bile orman s›n›r› içinde kald›¤›,
• Süreç böyle devam ederse üretimden kopar›lacakla-
r› ve kendi topraklar›nda kirac› konumuna düflecekleri,
• Yüzlerce y›ld›r yaflad›klar› bu topraklardan sürgün
konumuna itileceklerini,
• Böyle bir çal›flmada hiç kimsenin bilirkifli olarak gö-
rev yapmak istemedi¤i ve hatta baz› bilirkiflilerin gö-
revlerinden istifa ettikleri,

• Kadastro yap›lmas›n› istedikleri için ço¤unlu¤un
piflman oldu¤u ve konuyu Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesine kadar tafl›yabilecekleri,

fleklinde s›k›nt›lar›n› gündeme getirerek yan›t ve aç›k-
lama istediler. Konuflmalar s›ras›nda orman köylüsü
vatandafllar›n gergin oldu¤u gözlenirken özellikle yafl›
büyük olan baz› vatandafllar›n çok duygusal konufl-
tuklar›na ve gözlerinden yafllar akt›¤›na tan›k olduk.
Salonun o andaki atmosferini ve duygu yüklü an›n›
anlatmak oldukça zor.

Forumun üçüncü bölümünde ise forum kat›l›mc›lar›-
n›n konulara getirdikleri aç›klamalar ve yorumlarda
öne ç›kan bafll›klar flunlard›r:

• 1/25 000 ölçekli haritalar›n askeri amaçl› ve nite-
likte oldu¤u ve mülkiyete esas veri olarak kullan›la-
mayaca¤›,

• 1/25 000 ölçekli haritalarda yeflil renkli olarak
gösterilen alanlar›n bir leke çal›flmas› oldu¤u, bu
alanlar›n çay, m›s›r tarlas› ve hatta çay›rl›k olabilece-
¤i, güncelleme tarihleri yeni oldu¤undan 1950’li y›lla-
r› yans›tmayaca¤› ve bu nedenle de genel bilgi anla-
m›nda da yan›lsamalara yol açaca¤›, mülkiyete esas
veri elde edilemeyece¤i,

• Amenajman planlar›n›n da tek bafl›na mülkiyete
esas temel veri ve done olarak kabul edilemeyece¤i,

• Mevcut tapular›n aplikasyonunun sa¤l›kl› yap›lmas›,

• Arazinin 1945, 1950’li y›llarda orman m›, kültür
arazisi mi, çay›rl›k m› oldu¤u o tarihlerdeki hava fo-
to¤raflar›n›n de¤erlendirilmesiyle rahatl›kla yap›labi-
lece¤i, ya da bilimsel ve teknik çal›flmalarla arazinin
y›llara göre da¤›l›m›n›n yap›lmas›,

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve Orman Ge-
nel Müdürlü¤ünün iki y›ld›r sürdürülen çal›flmalar› da
dikkate alarak uygulamaya yönelik ikincil mevzuat
çal›flmalar›n› yapmalar› gerekti¤i yönündedir.

Hiç kuflkusuz mülkiyete yönelik çal›flmalarda geç ka-
l›nm›fll›k bir yana yasalarda yap›lan onlarca de¤ifliklik
halk›n kafas›n› iyice kar›flt›rm›fla benziyor. Bir tarafta
yüzy›llard›r bu topraklarda bu co¤rafyada yaflayan,
her türlü fedakarl›¤› gösteren orman köylüsü, di¤er
tarafta ise bilimsel, teknik, ekonomik, politik, toplum-
sal, hukuksal, kentsel, ekolojik ve siyasal boyutuyla
yaflanan bir süreç var.

Forum sonras› Orman Köylüsü, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›na bu konuyu gündeme getirdik-
leri ve kendilerini ayd›nlatt›klar› için sonsuz teflekkür
ettiler. Sürece kamu, ülke ve yurttafllar ad›na tarafs›z
bir yaklafl›m sergileyen böylesi bir kurumun olmas›
Orman köylüsü olarak kendilerine bir güven verdi¤ini,

biraz olsun rahatlad›klar›n›, sahipsiz olmad›klar›n› ifa-
de ettiler. 

• Bölgenin horonu, kemençesi, tulumu, türküleri,
kendine özgü bal›, f›nd›¤›, çay›, hamsisi, do¤a güzel-
li¤i ve yaylalar› ile cennet güzeli bu co¤rafyada yafla-
yan zekili¤i, mücadeleci yap›s›, canl›l›¤› ve paylafl›m-
c›l›¤›, olaylara esprili yaklafl›m› ile tan›nan Karadeniz
insan› F›rt›na Vadisini yok edecek olan hidroelektrik
santralin yap›m›na karfl› verdikleri mücadelenin de
unutulmamas› gerekti¤ini vurgulad›lar.



KASIM 20068

ETK‹NL‹KLER‹M‹Z...

Odam›z›n süreli e¤itim etkinliklerinden olan ve ‹zmir
fiubemizin yürütücülü¤ünde çal›flmalar› sürdürülen
5. Dikili Yaz E¤itim Kamp› bu y›l 28 A¤ustos 5 Eylül
2006 tarihlerinde Dikili/‹zmir’de gerçeklefltirildi.
Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
(Harita ve Kadastro Mühendisli¤i) bölümlerinin iki, üç
ve dördüncü s›n›f ö¤rencileri ile birlikte di¤er mühen-
dislik, mimarl›k ve flehir planlama bölümü ö¤rencile-
rinden temsilen ikifler ö¤rencinin kat›l›m› ile organize
edilen etkinli¤e bu y›l 55 Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i ö¤rencisi ve 20’si di¤er alanlarda ol-
mak üzere toplam 75 ö¤renci kat›ld›. Odam›zca
2001 y›l›ndan bugüne her y›l düzenlenen Dikili Yaz

E¤itim Kamp›na ö¤renci arkadafllar›n yan› s›ra Oda-
m›z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di¤er Oda bile-
flenleri temsilen kat›l›m sa¤lamaktad›r.

Yaz e¤itim kamp›n›n düzenlenmesindeki amaç, yak›n
gelecekte meslektafl›m›z ve Odalar›m›z›n üyesi ola-
cak mühendis adaylar›n›n, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i ve bilefleni Odalar›n görevleri, yetki ve
sorumluluklar›, çal›flma anlay›fl› ve uygulamalar›n› ta-
n›malar›n›, mühendis ve mimarlar›n yaflamdaki yeri,
mesle¤e, meslektafllar›na bak›fl›, halka ve kamuya
iliflkin ilke ve sorumluluklar›n›n irdelenmesini, al›nan
e¤itime katk› ve tamamlay›c› nitelikte teknik ve uygu-
lamal› e¤itim, atölye çal›flmalar›na kat›lmalar›n› sa¤-
lamakt›r. Kamp›m›z, sosyal, kültürel ve spor etkinlik-
leri ile sohbet, toplant›lar ve di¤er aktiviteleri de içer-
mektedir.

Bu etkinli¤imizin di¤er bir amac› da farkl› üniversite-
lerde ve farkl› bölümlerde okuyan ve ileride meslek-
tafl olacak mühendis, mimar ve flehir planc› adayla-
r›n birbirleriyle tan›flmalar›, birlikte üretim, yönetim
ve paylaflma sürecini görmeleri, mesleki, sosyal kül-
türel ve toplumsal geliflmeleri birlikte de¤erlendirme-
leri, gelece¤e yönelik umutlar›n› diri tutmalar› ve ya-
flamla güçlü bir ba¤ kurmalar›na katk› sa¤lamakt›r.

Bu y›l etkinli¤imizin ana temas› DÖNÜfiÜM olarak
seçildi ve bu amaç çerçevesinde e¤itim program› bü-
yük bir titizlikle haz›rland›. 5. Dikili Yaz E¤itim Kamp›-
m›z›n etkinlik program›, mesleki ve teknik e¤itimlerin
yan›nda güncel ve toplumsal geliflmeler, ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunlar›n da ele al›nd›¤› seminer-
ler, konferanslar ve sunumlar› içerecek flekilde dü-
zenlenmifltir. 

Dikili 5. Yaz E¤itim Kamp› sürecinde Kamp alan›n›n
düzenlenmesi ve çad›rlar›n kurulmas›ndan etkinlik
program›n›n uygulanmas› ve atölye çal›flmalar›n›n ya-
p›lmas›na, yemeklerin düzenli da¤›t›lmas›ndan; sos-
yal, kültürel ve sportif aktivitelerin gerçeklefltirilmesi-
ne de¤in tüm çal›flmalarda ö¤renci arkadafllar›m›z
özverili ve yo¤un bir u¤rafl verdiler.

Etkinli¤imizin ilk günü Dikili Belediye Baflkan› ile Di-
kili Kaymakam› ziyaret edildi. Dikili Belediye Baflkan›
Say›n Osman ÖZGÜVEN ile yap›lan görüflmede özel-
likle; 1985’ten bu yana yap›lmakta olan “Dikili Bar›fl,
Demokrasi ve Emek” flenli¤i için baflar›l› çal›flmala-
r›ndan dolay› kendilerine teflekkür ederek kutlad›k.
Festival etkinli¤i kapsam›nda yap›lan Siyanur-Alt›n-
Çevre Panelinde, etkinliklere gölge düflürmek için
yap›lan tarikat, ticaret, mafya, sald›r›s›n› baflta bar›-
fla, demokrasiye ve özgürlü¤e yap›lan bir sald›r› ola-
rak gördü¤ümüzü ve k›nad›¤›m›z› ifade ettik ve ken-
dilerini bu çerçevede destekledi¤imizi belirttik.

Yaz E¤itim Kamp›m›z›n aç›l›fl konuflmalar›nda HKMO
‹zmir fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Muhittin SELV‹-
TOPU, Merkez Yönetim Kurulu Baflkan› A. Fahri ÖZ-
TEN, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Nail GÜLER ve
Dikili Belediye Baflkan› Osman ÖZGÜVEN birer ko-
nuflma yapt›lar. Konuflmalarda özetle; TMMOB ve
Odalar›m›z›n kurulufl y›l› olan 1954’ten buyana de-

D‹K‹L‹ V. YAZ E⁄‹T‹M KAMPI
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mokratik ve ço¤ulcu kat›l›mc› bir anlay›fl çerçevesin-
de, bilimin ve akl›n yol göstericili¤inde yar›m as›r›
aflan uzun soluklu mücadelede çal›flmalar›n› sürdür-
dü¤ü ifade edildi. Aç›l›fl konuflmalar›nda ayr›ca, bu ül-
kenin e¤itimli insanlar› olan mühendis ve mimarlar›n
ayn› zamanda ayd›n ve ça¤dafl insanlar› da olarak, ül-
kelerin emperyalist güçlerce iflgaline, her gün yüzler-
ce masum insan›n öldürülmesine, ülkelerin do¤al

zenginliklerine el konulmas›na, etnik dini ve mezhep-
sel temelde ülkelerin bölünmesine, açl›k, sefalet, kan
ve göz yafl›na k›saca insanl›k suçu say›lan savafllara
gözlerimizin kapal› olmamas› ve ülkemizde yaflan›lan
ekonomik, sosyal, kültürel, politik geliflmeler ile bir-
likte bu sürecin meslek alanlar›m›za ve yaflam alanla-
r›m›za müdahalesine sessiz kal›nmamas›na vurgu ya-
p›ld›. Bununla birlikte, AB, IMF, Dünya Bankas›, Dün-
ya Ticaret Örgütü gibi kurulufllar›n ülkemiz üzerinde
oynad›klar› oyunlara, enerjiden sanayiye, tar›mdan
hayvanc›l›¤a, temel üretim alanlar›nda yap›lan yasal
de¤iflikler ile üretim sürecinden kopar›lmaya ve tüke-
ten bir toplum yarat›lmaya, özellefltirmeler ile Tüprafl,
Petkim, Telekom gibi stratejik öneme sahip devasa
kurulufllar›n yok pahas›na elden ç›kar›lmas›na kadar
inan›lmaz yasal de¤ifliklerin yap›lmas›na, son yasal
düzenlemeyle de zaten % 25 issizlik yaflan›lan mü-
hendis ve mimarlar›n çal›flma alanlar›nda, yabanc›la-
r›n serbestçe çal›flmas›n›n önünün aç›lmas› giriflimle-
rinin asla görmezden gelinemeyece¤i ifade edildi.

Demokratik özerk bir üniversite, bilimsel ve akade-
mik özgürlük, cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl›, paras›z, ni-
telikli, kamusal e¤itimi, paras›z sa¤l›k ve her yurttafl›
kapsayacak sosyal güvenli¤in egemen k›l›nmas› ilke-
lerinden asla ödün verilmemesine de¤inilen aç›l›fl ko-

nuflmalar›nda, TMMOB ve Odalar›m›z, meslek alan›-
m›zla ilgili tüm alanlarda bilimsel ve teknolojik gelifl-
melerle birlikte üyelerin haklar›n›n korunmas›nda,
halk ile olan iliflkilerinde güvenin ve mesleki davran›fl
ilkeleri ile çal›flma disiplininin tesis edilmesinde, mü-
hendis, mimar ve flehir planc›lar›n ortak üretim sü-
reçlerinde bulunmalar› ilkeleri çerçevesinde çal›flma-
lar›n› sürdürdü¤ü, TMMOB ve Odalar›m›z demokratik
mesleki bir kitle örgütü ve bir kamu kurumu niteli¤in-
de olmas›, görev ve sorumluluk bilinciyle ülkemizde
ve dünyada yaflan›lan tüm bu geliflmeler karfl›s›nda
gerçekleri söylemeye, tespitleri yapmaya ve kamu-
oyunu, halk›m›z› uyarmaya ve bilgilendirmeye de de-
vam etmenin tarihsel bir sorumluluk içerdi¤i dile ge-
tirildi. Aç›l›flta ayr›ca Harita ve Kadastro Mühendisli-
¤i ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n tan›-
t›m›n› içeren 29 dakikal›k Oda Tan›t›m Filminin ilk
gösterimi de yap›ld›. 

Etkinli¤in ikinci gününde TMMOB ve Odalar›n kat›l›-
m›yla düzenlenen oturuma TMMOB ikinci baflkan›
Hüseyin YEfi‹L, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Genel Baflkan› A.Fahri ÖZTEN, Jeofizik Müh.
Odas› Genel Baflkan› U¤ur GÖNÜLALAN, Maden Mü-
hendisleri Odas› Genel Baflkan› Mehmet TORUN, Mi-
marlar Odas› Genel Sayman› Aysel ÇET‹NSOY, Maki-
na Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan› Mehmet
ÖZSAKARYA, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiu-
besi Baflkan› Mustafa KÜÇÜK kat›ld›lar. Hüseyin

YEfi‹L TMMOB’nin kurulufl süreci, öz görevi ve çal›fl-
ma anlay›fl› ve ilkeleri, kurum ve kurulufllar ile de-
mokratik kitle örgütleriyle iliflkiler ve yap›lan di¤er
çal›flmalar hakk›nda bilgiler sundu. Oturuma kat›lan
odalar da mesleki tan›m ve çal›flma alanlar› ile birlik-
te Oda faaliyetleri hakk›nda bilgiler sundular.
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Etkinlik boyunca; Dil Üzerine bir bildiriyi Dil Derne¤i
Baflkan› Sevgi ÖZEL sundu. Kendini gerçeklefltirmek
konulu bildiri Prof. Dr. Turan ÖRNEK taraf›ndan, Top-
lumsal Sorumluluklar›m›z ise Prof. Dr. Adnan AKYAR-
LI taraf›ndan sunuldu. “Gelece¤imiz“ konulu Panele
Türk Tabipler Birli¤inden Güney TOPRAK, E¤itim-Sen

‹zmir 2 Nolu fiube Baflkan› Ziya KANYA, eski YÖK
üyesi ve Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i Baflkan› Prof.
Dr. Alparslan IfiIKLI kat›ld›lar.“Demokratik Laik Cum-
huriyeti Yaflatmak ve Kollamak” konulu konferansta
Cumhuriyet Gazetesinden Serdar KIZIK ve 9 Eylül
Üniversitesi Tarih Bölümü Baflkan› Prof Dr. Ergün AY-
BARS konuflmac› olarak yer ald›lar.“‹nsan Mühen-
dis” konulu bildiri Prof. Dr. Tevfik AYAN, “ Kentsel
Dönüflüm” konulu konferans HKMO ‹zmir fiube Bafl-
kan› Muhittin SELV‹TOPU ve araflt›rmac› yazar ‹lhan
PINAR, “e- Dönüflüm, Mesleki Eflikler ve Dönüflümler
konulu konferans Prof Dr. Erol KÖKTÜRK ve Doç. Dr.
Rahmi N. ÇEL‹K, “Düflünme ve yöntemler” konulu
bildiri Tarihçi ve gazeteci yazar Vecihi T‹M‹RO⁄LU,
“Benim Kabem Anadolu” konulu bildiri HKMO Onur
Kurulu Üyesi Halil KAYNARCA, “Mühendisin Duyar-
s›zlaflt›r›lmas›” konulu bildiri Prof. Dr. Nurflen MAZI-
CI taraf›ndan sunuldu. “Anlat›lar“ konulu oturuma ise
HKMO Sözlü Tarih Çal›flma Gurubundan M.Ali AL-
GANCI ve Ayhan KALYONCU, HKMO eski genel bafl-
kanlar›ndan Kemal AKMAN ve Erdal AKDA⁄, Prof.
Dr. Ahmet YAfiAYAN, Prof. Dr. Onur GÜRKAN,
HKMO Genel baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Bal›kesir Mil-
letvekili Orhan SÜR kat›larak sunumlar›n› gerçeklefl-
tirdiler.

Yaz E¤itim kamp›nda ayr›ca “Tar›m ve Toprak Politi-
kalar› konulu konferans” Deliktafl /Dikili köyünde

gerçeklefltirildi. HKMO eski Oda Genel baflkan› Hü-
seyin ÜLKÜ ve Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube
Baflkan› Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR’›n konuflmac›
olarak yer ald›¤› konferansta köy halk›n›n ilgisi bü-
yüktü. Sorunlar›n› dile getiren köy halk›na konuflma-
c›lar taraf›ndan da gerekli aç›klamalar yap›ld›. Ayr›ca
“1 Eylül Dünya Bar›fl” günü kutlama etkinliklerine Di-
kili Belediyesince düzenlenen “Do¤a, Deniz ve Bar›fl”
flenli¤ine kat›larak katk› ve destek sa¤land›. Midilli
adas›ndan gelen bar›fl gönüllüsü Yunanl› dostlarla
birlikte halkoyunlar› gösterisi ve müzik dinletisi yap›l-
d›, birlikte yemek yenildi, halaylar çekildi, bar›fl ve öz-
gürlük türküleri söylendi. 

Bilimsel ve kültürel gezinin yap›lmas› ile birlikte kam-
p›n son gününe gelindi. Kamp çad›rlar›n›n sökülmesi
ve paketlenerek bir sonraki kampa haz›r hale getiril-
mesi, kamp alan›n›n temizlenmesi, kamp atefli boyun-
ca birlikte söylenen bar›fl, dostluk ve özgürlük türkü-
lerin sonuna gelinmesinin b›rakt›¤› burukluk kamp
üzerine düflen hüzünlü bulutlardan kendini göster-
mekteydi. Kampa kat›lan baflta ö¤renciler olmak üze-
re oda yöneticileri, akademisyenler, bilim insanlar›,
gazeteciler ve yazarlar yani k›saca herkesin Dikili Yaz
E¤itim Kamp›n›n gereklili¤ini ve önemini defalarca di-
le getirmesi dikkatlerden kaçmad›.

Odam›z etkinlikleri aras›nda yerini alan ve ‹zmir fiube-
mizdeki arkadafllar›m›z›n yo¤un emek ve zaman har-
cayarak gerçeklefltirdi¤i Dikili Yaz E¤itim Kamp› bu y›l
da baflar›l› bir flekilde sonuçlanm›flt›r. Etkinli¤imizin
baflar›l› geçmesine katk› ve destek veren ve emek
harcayan tüm kat›l›mc›lar›m›za ve dostlar›m›za sevgi
ve teflekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliyoruz.
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Türkiye Sosyal Forumu ‹stanbul’da 30 Eylül-1 Ekim
2006 tarihinde topland›. ‹ki gün süren forum kapsa-
m›nda 23 seminer ve 16 atölye çal›flmas› gerçeklefl-
tirildi. Türkiye’deki sosyal hareketlerin deneyimleri
ve çözüm önerilerinin tart›fl›ld›¤› forumun aktif kat›-
l›mc›lar› aras›nda yer alan TMMOBde 3 seminer ve 2
atölye çal›flmas› gerçekleflti.

TSF’nin Darphane-i Amire’de yap›lan aç›l›fl›nda
TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin YEfi‹L,
TSF Koordinasyonu ad›na KESK MYK Üyesi Sevgi
GÖYÇE, KESK Baflkan› ‹smail Hakk› TOMBUL, D‹SK
Genel Sekreteri Musa ÇAM ve TMMOB Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI konufltular.
TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin YEfi‹L,
aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, Türkiye Sosyal Foru-
mu’nun oluflumuyla ilgili bilgi verirken, emek örgütle-
rinin TSF içindeki rolünün önemine de¤indi.
Türkiye Sosyal Forumuna Odam›z TMMOB ad›na
“Toprak ‹nsan ‹liflkileri ve Yabanc›lara Toprak Sat›fl›”
konulu seminer ile kat›ld›. Moderatörlü¤ünü Odam›z
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN’in yapt›¤›
seminere ‹stanbul fiube Baflkan› Mehmet Ali CAN-
DAfi, eski oda yönetim kurulu baflkan› Hüseyin ÜL-
KÜ, YTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
Doç. Dr. Hülya Melek DEM‹R ile Bal›kesir Milletveki-
li Orhan SÜR, konuflmac› olarak kat›ld›lar. Etkinli¤in
ilk günü Gazeteciler Cemiyetinde gerçeklefltirilen se-
minerde konuflmac›lar; neo liberal politakalar k›ska-
c›nda ülke topraklar›, izlenen politikalar ile her gün
biraz daha emperyalist iflgale yolveren ekonomik,
sosyal, kültürel, tar›m ve e¤itim politikalar›, tafl›nmaz
de¤erlemesi, toprak insan iliflkilerinde iyelik, özellefl-
tirmeler feodal yap›n›n bugünkü durumu, topraks›z
köylüler, kirac›, maraba konumundaki köylüler vb.
konularda tespit ve öneriler yap›ld›. Son dönemlerde
özellikle 1980’li y›llardan bu yana her alanda izlenen

politikalar›n Türkiye’yi daha da ç›kmaza tafl›d›¤›, iç ve
d›fl borç ile finans sektöründe gelinen son durum,
ba¤›ms›zl›¤›n simgesi olan “Toprak” konusunda bu
yaklafl›mla büyük tavizlerin verilmesinin kaç›n›lmaz
göründü¤ünü ifade eden konuflmac›lar soru yan›t bö-
lümünde izleyicilerin sorular›n› yan›tlad›lar.
Ayn› zamanda TSF sözcüsü olan TMMOB Yönetim
Kurulu Baflkan› SO⁄ANCI da konuflmas›nda, sosyal
forumlar›n önemini vurgulad›. SO⁄ANCI’n›n aç›l›flta
yapt›¤› konuflma flöyle “Onlar›n G8’leri varsa, bizle-
rin, ezilenlerin, emekçilerin, ma¤durlar›n, emek ve
meslek örgütlerinin, sosyal hareketlerin de sosyal fo-
rumlar› var. Egemenlerin sermayeyi küresellefltirme
politikalar› varsa, bizlerin alternatif küreselleflmeyi
ortaya koydu¤umuz, ezilenlerin mücadelesini küresel
düzeyde nas›l birlefltirebilece¤imizi tart›flt›¤›m›z sos-
yal forumlar›m›z var. Bizim gücümüz hiç de küçüm-
senmeye gelmez.
Sosyal forumlar›n gücü sayesinde küresel savafl ya-
lanlar› tüm ç›plakl›¤›yla teflhir edilebildi. Dünyan›n
neresinde kime, Bush’un Irak’ta ne iflle u¤raflt›¤›n›
soral›m ayn› yan›t› verecektir “Bush Irak’ta petrol pe-
flinde. Bush, Irak’ta küresel hegemonya peflinde.
Bush Irak’ta yalan söylüyor” diyecektir.

Dünyan›n neresinde kime, “IMF ne ifl yapar?” diye
soral›m ayn› yan›t› alaca¤›z. “IMF, Sermayenin özel-
lefltirme, iflsizlefltirme, sendikas›zlaflt›rma politikala-
r›n› düzenleyen emek ve demokrasi düflman› bir ku-
rumdur.” yan›t›n› alaca¤›z. Küresel sermayenin eko-
nomik ve siyasi-askeri tüm bask› mekanizmalar› ve
örgütleri, kapitalizmin tarihinde çok s›k rastlanmayan
bir flekilde Sosyal Forumlar›n çabas›yla teflhir edildi.
Politikalar› aç›¤a ç›kar›ld›. Toplant›lar› bloke edildi. 
Burada sizlere Türkiye Sosyal Forumu’nun aktif bir
bilefleni olan, TMMOB’nin, bir meslek örgütünün
Baflkan› s›fat›yla sesleniyorum:                

TÜRK‹YE SOSYAL FORUMU



TMMOB; dünyan›n, ülkemizin, insan›m›z›n ve üyeleri-
mizin içinde bulundu¤u bu günkü koflullarda, bir
meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgü-
tüne düflen görevlerin güçlü¤ü, büyüklü¤ü ve bunla-
ra karfl› sorumluluklar›n›n bilincindedir.           
Genel anlamda “Küreselleflme” olarak tan›mlanan bu
süreçte; içinde yaflad›¤›m›z döneme damgas›n› vuran
kapitalizmin çok uluslu flirketler arac›l›¤›yla dünya
boyutunda kurdu¤u ekonomik egemenli¤in son afla-
mas›d›r. Küreselleflme ayn› zamanda, tekellerin afl›r›
kâra dayanan birikimi için savafl, gerginlik, çevre so-
runlar›, dünya kaynak ve de¤erlerinin ya¤malanmas›
demektir. Uluslararas› sermaye, sendikas›zlaflt›rma,
uluslararas› tahkim yoluyla, IMF, Dünya Bankas› ve
DTÖ bask›s›yla özellefltirme ve rant ekonomisini ege-
men k›lma uygulamalar›yla geliflmekte olan ülkelerin
geleceklerini karartmaktad›r.

ABD emperyalizminin 11 Eylül sonras›nda dünyay›
hegemonyas› alt›na alma hamlesinin parças› olarak
Afganistan’›n ve Irak’›n iflgali, ‹ran ve Suriye’ye sald›-
r› planlar› ile ABD’nin himayesinde ‹srail’in Filistin’de
uygulad›¤› insanl›k d›fl› sald›r› ve izolasyonu, ABD’nin,
Ortado¤u’daki hakimiyetini artt›rd›¤› ve Ortado¤u’yu
yeniden flekillendirmeye çal›flt›¤› aç›kt›r. Bölgemizde
uzun y›llar içerisinde yaflanan ve son dönemde ABD
taraf›ndan giderek yo¤unlaflt›r›lan çat›flma ve geri-
limlerin nedeni, ne Ortado¤u’da demokrasinin gelifl-
tirilmesi, ne kitle imha silahlar›n›n varl›¤› ne de terö-
rist faaliyetlerin engellenmesidir. Esas neden, Orta-
do¤u’nun, dünyadaki enerji kaynaklar›n›n önemli bir
bölümüne sahip olmas› ve bu kaynaklar›n ABD tara-
f›ndan ele geçirilme çabas›d›r. 
Ülkemizde uygulanan ekonomik program›n temel fel-
sefesini, dünyada yaflanan geliflmelerden ba¤›ms›z
olarak de¤erlendirmek olanakl› de¤ildir. Türkiye,
1980’li y›llardan itibaren uluslararas› sermayenin is-
temlerine uygun olarak enerjiden haberleflmeye, e¤i-
timden sa¤l›¤a, tar›mdan sosyal güvenli¤e kadar he-
men tüm alanlarda yap›sal bir de¤iflim program›na ta-
bi tutulmaktad›r. Ülkemizde de giderek artan bir iv-

meyle sanayi yat›r›m› azalmakta, çiftçi tarladan uzak-
laflmakta, iflsizlik oran› büyümekte, ç›kan krizlerin s›k
ve dayan›lmaz boyutlar› yoksullaflma sürecini kronik
hale getirmektedir. Bu çerçevede istihdam daralmak-
ta, iflsizlik artmakta ve ücretler gerilemektedir. Siya-
sal iktidarlar›n biat eden tutumlar› nedeniyle ülkemiz,
emperyalizmin küresel ölçekte yürüttü¤ü yeniden ya-
p›lanma süreçlerine en hevesli uyum gösteren ülke-
lerden biri konumuna sürüklenmektedir. Dünya Tica-
ret Örgütü, Dünya Bankas› ve IMF gibi örgütlerin di-
rektifi ve denetimi alt›nda uygulanan yap›sal uyum
politikalar› ve ekonomik programlar ile ülkemiz kay-
naklar› talan edilmekte ve sömürgelefltirilmektedir.
Hizmet Ticareti Genel Antlaflmas› (GATS) ile genel
olarak bütün kamusal hizmet alanlar› piyasalaflt›r›la-
rak, hükümetlerin verdi¤i s›n›rs›z taahhütlerle ülkemiz
yabanc› sermayenin istilas›na aç›lmaktad›r. 
Bu tespitlerle; önümüzdeki dönem de gerek meslek-
tafllar›m›z aç›s›ndan gerekse halk›m›z aç›s›ndan yok-
sullu¤un artt›¤›, iflsizli¤in artt›¤› bir dönem olacakt›r.
Bu sözden hareketle TMMOB, “Kurtulufl yok tek ba-
fl›na, ya hep beraber ya hiç birimiz” diyerek emek ve
demokrasi güçleri ile birlikte mücadelesini bu dö-
nemde de sürdürmeye devam edecektir.
Bu dönemde de, TMMOB, geçmiflte oldu¤u gibi taraf
olacakt›r. TMMOB, bu toplumu kim çat›flma ortam›-
na sürüklüyorsa; kim fliddet ve bask› politikalar›nda
›srar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir top-
lumsal modeli d›fllayarak, bar›fl›n kal›c› hale getiril-

mesinden kaç›n›yorsa; kim iç ve d›fl politikada geri-
lim yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratik-
leflmeyi AB ile pazarl›k s›n›r›nda tutup, hak arama
mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle engelli-
yorsa onlara karfl› taraf olacakt›r. TMMOB, kim kar-
fl›s›ndakinin kimli¤ine, kültürüne, inanc›na sayg› gös-
teriyorsa; kim “Kürt Sorunu” dâhil, ülkenin sorunlar›-
na özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm ar›yorsa
onlardan yana taraf olacakt›r.
Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, bu-
gün de dünyada ve ülkemizde yaflananlara seyirci
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kalmayarak, karanl›¤a karfl› ayd›nl›¤›, savafla karfl›
bar›fl›, eflitsizli¤e karfl› adaleti, fliddete karfl› kardeflli-
¤i, sömürüye karfl› eme¤i savunmaya, baflka bir Tür-
kiye ve baflka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik
yürüyüflünü sürdürmeye devam edecektir.       
TMMOB, korkmadan, sinmeden, geri ad›m atmadan
temel hak ve özgürlüklere sahip ç›kacak ve emek ve
demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza durmaya
devam edecektir.     
BAfiKA B‹R DÜNYA MÜMKÜNDÜR!    
BAfiKA B‹R TÜRK‹YE MÜMKÜNDÜR!  
BAfiKA B‹R YAfiAM MÜMKÜNDÜR!
GEL‹N MÜCADELEY‹ KÜRESELLEfiT‹REL‹M!
GEL‹N UMUDU KÜRESELLEfiT‹REL‹M!...
Darphane-i Amire’deki aç›l›fltan sonra forum kat›l›m-
c›lar› ellerinde pankartlarla Sultanahmet’teki Alman
Çeflmesi’ne do¤ru yürüyerek burada bir bas›n aç›kla-
mas› yapt›. TSF ad›na bas›n aç›klamas›n› TMMOB Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI okudu.
De¤erli bas›n emekçileri, De¤erli dostlar, AKP hükü-
meti Lübnan’a “Bar›fl Gücü” maskesiyle asker gön-

deriyor. ‹srail’i korumak, ‹srail ve ABD’nin ç›karlar›n›
garanti alt›na almak için Türkiye’nin Lübnan’a asker
göndermesi, tek kelimeyle yüz k›zart›c› bir suçtur.

AKP milletvekillerinin bu halk iradesini görmezden
gelmeleri, Türkiye’yi bir kan gölünün ortas›na sürük-
lüyor. ‹srail’in, ABD’den ald›¤› destekle geçti¤imiz ay
Lübnan’› bombalamas› ve 1500 kifliyi öldürmesinin
üzerinden bir ay geçmedi. Önce, ‹srail’den bu cina-
yetlerin, bu sivil ölümlerinin hesab›n› sormak gerekir.

Biz, Türkiye’deki savafl karfl›tlar›, AKP hükümetinin
peflini bir an bile b›rakmayaca¤›z. Gözümüz üzerle-
rinde olacak, gözümüz, kula¤›m›z, kalbimiz Lüb-
nan’da olmaya devam edecek.

De¤erli arkadafllar, 

Bugün, küresel savafl karfl›t› haftan›n son günü. Bu-
gün ayn› zamanda, Türkiye Sosyal Forumu’nun da ilk
büyük buluflmas›n›n gerçekleflti¤i gün.

Bir haftad›r, dünyan›n çeflitli ülkelerinde gösteriler,
toplant›lar gerçeklefliyor. Bütün bu gösterilerin hede-
fi, kuflkusuz ki, ABD emperyalizmi. Bush ve ekibinin
dünya ve Ortado¤u politikalar›. Irak’ta son iki ayda
ölen insan say›s› 6 bin’den fazla. Irak’ta ABD iflgali-
nin bafllad›¤› üç y›lda 120 binden fazla Irakl› öldürül-
dü. Afganistan’da iflgalciler, son dört ayda 1600 sivil
Afganl›y› öldürdü. Bush ve ekibi, flimdi de utanmazl›-
¤›n s›n›rlar›n› zorlayarak, ‹ran’a sald›rmaktan söz edi-
yor. Hiçbir hesap vermeden, sanki Ortado¤u’yu kan
gölüne çevirmemifller gibi, sanki dünyan›n en büyük
terör eylemini Ortado¤u’da 2001 y›l›ndan beri ger-
çeklefltirenler Bush ve ekibi de¤ilmifl gibi, flimdi de
‹ran’a sald›racaklar›n› söylüyorlar.
De¤erli arkadafllar,
Savafl yalanlar›n›n bu kadar bol keseden uyduruldu-
¤unu hiçbir zaman duymad›k.
ABD’nin ‹ran’a sald›rma olas›l›¤›, yeni bir insanl›k su-
çunun, yeni savafl suçlar›n›n ifllenmesi için, kendile-
rini evreninin efendisi sananlar›n dü¤mece bast›¤›n›
gösteriyor. Ama bu iflgalciler, bu ellerine Ortado¤u
halklar›n›n kan› bulaflm›fl olan insanlar, bir fleyi gör-
mezden geliyorlar: 
Yeniliyorlar... görmezden gelseler de yeniliyorlar.
Rezil oluyorlar... duymazdan gelseler de rezil oluyorlar.
Politikalar› iflas ediyor. Fark›nda de¤ilmifl gibi dav-
ransalar da politikalar› iflas ediyor.
ABD ve NATO Afganistan’da zor durumda. NATO ko-
mutanl›¤› savaflacak yeni askerler istedi ama kimse
bu iste¤e yanaflmad›. ‹srail Lübnan halk›n›n direnifli
karfl›s›nda duraklamak zorunda kald›. Irak’ta ölen
ABD askeri say›s› 3 bine yaklaflt›. Irak’ta iflgale ko-
muta eden generaller, durumun Vietnam’daki kadar
kötü oldu¤unu söylüyorlar.
Dünyadaki tüm savafl karfl›tlar›n›n omzunda bugün
daha büyük bir sorumluluk var. Irak’ta yaflananlar›,
Lübnan’da yaflananlar›, Afganistan’da yaflananlar› bir
an bile unutmadan, ABD’nin yeni sald›rganl›klar›na
karfl› daha kararl›, daha güçlü, daha kitlesel bir mü-
cadele sürdürmeliyiz.
Unutmayal›m: sesimizi iflgalcilere direnen halklar du-
yuyor.
Sesimizi tüm dünyan›n savafl karfl›tlar› duyuyor.
Daha güçlü hayk›rarak, sesimizi bir kez daha tüm
dünyaya duyurman›n zaman›d›r:

“KAT‹L ABD ORTADO⁄U’DAN DEFOL”
“YAfiASIN HALKLARIN KARDEfiL‹⁄‹”
“KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM”



Neo-liberalizmin savunucular›,
1970’lerin bafl›ndan itibaren
bütün dünyaya ancak kendi
önerilerini yaflama geçirdikleri
takdirde refah düzeyine ulafla-
bileceklerini ya da refah sahibi
iseler bu flekilde refah› sürdü-
rebileceklerini ö¤ütlemekte-
dirler. Modernleflmenin ve kal-
k›nman›n reçetesi, uluslararas›
kredi kurulufllar› taraf›ndan yaz›lmaktad›r. Dünya
Bankas› (DB) ve Uluslararas› Para Fonunun (IMF) ba-
fl›n› çekti¤i bu uluslararas› kredi kurulufllar›, gelifl-
mekte olan ülkelerin iktisadi darbo¤az› aflmalar› ve
yat›r›m yapmalar›n› sa¤layacak d›fl borcu temin et-
mekte; bunun karfl›l›¤›nda ülkelerin verilen ödevleri
yerine getirmelerini istemektedir. Bu ödevler, gelifl-
mekte olan ülkelerde devletin piyasadan çekilmesi
ve serbest piyasa ekonomisine geçilmesi temelinde
flekillenmektedir. Özetle, d›fl borç karfl›l›¤› dayat›lan
yeniden yap›lanma süreci ile bu ödevler hayata geçi-
rilmektedir. Yeniden yap›lanma süreci, ülkelerin sa-
dece ekonomik yap›lar›n› de¤il, sosyal, kültürel ve
politik yap›lar›n› da de¤ifltirmektedir.

Al›nan d›fl borçlara karfl›l›k gerçeklefltirilen yeniden
yap›lanma sürecinde geliflmekte olan ülkelerde dev-
letin piyasadan çekilmesi ile oluflan ve güdük kalm›fl
ulusal özel sektörün dolduramad›¤› altyap› yat›r›mla-
r›ndaki boflluk uluslararas› dev flirketlerin ifltah›n›n
nedenidir. Bunun sonucunda, küreselleflme ad› alt›n-
da uluslararas› tekelci kapitalizmin-emperyalizmin le-
hine sermayenin serbest dolafl›m›n›n önündeki en-
geller teker teker kald›r›lmaktad›r.

Bu anlay›fl içerisinde meflruluk kazanan, d›fl borç
karfl›l›¤› yapt›r›mlarla hayata geçirilen az geliflmifl ve

geliflmekte olan ülkelerin sis-
teme entegrasyonu bu flekilde
sa¤lanmaktad›r.

Neo-liberal politikalar›n Türki-
ye’ye yans›mas› 24 Ocak Ka-
rarlar›d›r. 1970li y›llarda uygu-
lanan kalk›nma politikalar› em-
peryalist ülkeler taraf›ndan
y›prat›lm›fl ve geçerlili¤i kay-
bettirilmifltir. Böylece, Türkiye

uluslararas› ekonomik sisteme entegre olmaya zorla-
nan ve d›fl borca ba¤›ml› bir ülke konumuna sokul-
mufltur.

Yabanc›lara toprak sat›fl› da bu dönemde uygulanan
dayatma politikalar›n›n bir uzant›s›d›r ve kapitalizmin
geldi¤i yeni aflama ile ayr› bir önem kazanm›flt›r. Ya-
banc›lara toprak sat›fl›, toprak ve mülkiyet unsurlar›
üzerinde yükselen bir konudur. Topra¤›n k›t bir do¤al
kaynak olarak de¤eri her geçen gün artmaktad›r.
Toprak, mülkiyet ile birlikte ele al›nd›¤›nda ba¤›ms›z-
l›k ve özgürlü¤ün simgesidir. Yabanc›lara toprak sat›-
fl›, emperyalizmin yay›lmac› politikalar›n›n bir parças›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

1984 y›l›ndan günümüze kadar iktidarlar de¤iflse de
gündemden düflmeyen yabanc›lara toprak sat›fl› hak-
k›nda var olan bilgi kirlili¤ini engellemek ve birinci el
do¤ru bilginin halka aktar›lmas› amac› ile Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› olarak elinizde bulunan
kitapç›¤› haz›rlad›k.

Emek ve katk› veren kifli ve kurulufllara teflekkür
ederiz. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine suna-
r›z.

A. Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu ad›na Yönetim Kurulu Baflkan›
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“YABANCILARA TOPRAK SATIfiI”
Konulu Kitapç›k HKMO Yay›nlar›ndan Ç›kt›
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Odam›z Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur
Kurulu temsilcileri, TMMOB Yönetim Kurulu Odam›z
temsilcisi, fiube Baflkan, yazman ve saymanlar›n›n
kat›l›m› ile 40. Dönem I. Dan›flma Kurulu toplant›s›
24-25 Haziran 2006 tarihlerinde Ilgaz/ Çank›r› da
gerçeklefltirildi.

Dan›flma Kurulu afla¤›da belirtilen gündemle toplana-
rak görüflmelerini tamamlad›. Dan›flma Kurulunda
görüflülen konular ve al›nan ilke kararlar›n›n Oda ifl-
leyifli içerisinde hayata geçirilmesi konusunda gerek-
li vurgulamalar yap›ld›.

Toplant›da Odam›z›n Anayasam›z›n 135. maddesi ile
6235 Say›l› TMMOB yasas›na göre 1954 y›l›nda ku-
rulan, kamu kurumu niteli¤inde ve kamu tüzel kiflili-
¤ine sahip mesleki-demokratik kitle örgütü oldu¤u
bir kez daha ifade edildi. Bu vurgulama ile birlikte
Odam›z›n, kuruluflundan bugüne kadar uzanan sü-
reçte oldu¤u gibi bundan sonra da tüm çal›flmalar›n›,
bilimin ve akl›n yol göstericili¤inde, demokratik, ço-
¤ulcu ve kat›l›mc› anlay›fl› içerisinde yürütece¤i dile
getirildi.

Dan›flma Kurulu Toplant› Gündemi;
• Tan›flma, Aç›l›fl konuflmalar›,
• Oda Etkinlikleri Hakk›nda bilgilendirme,
• HKMO Onur Kurulu, HKMO Denetleme Kurulu,

• Mali Durum Sunumu,
• Yasa ve Yönetmelikler, 

(Kamu ‹hale Yasas›, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun
Tasar›s›, Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s›, Yabanc›la-
r›n Çal›flma Usulleri Hakk›nda Yasa Tasar›s› Tasla¤›,
3194 ‹mar Kanunu, 5197 ‹l Özel ‹dareler Kanunu,  K›-
y› Yasas› Tasar›s›,  Lisansl› Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri ve Bürolar› Uygulama Yönetmeli¤i, BÖHH-
BÜY, Belediye ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare
Birliklerinde Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin
Esaslar)

• Tüzük Kurultay› (Ola¤anüstü Genel Kurul)

HKMO Serbest Mühendislik Müflavirlik Bürolar› Tes-
cil Yönetmeli¤i, STBK Yönetmeli¤i, 

Meslek içi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i, M‹-
SEM Yönetmeli¤i,

• Mesleki Denetim ve Temsilcilikler,
• Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i E¤itimi ve
Üniversiteler,
• 40. Dönem Çal›flma Program› Tasla¤›,
• Genel Görüflme ve Kapan›fl 
olarak belirlendi. 

Gündemin ilk maddesi olan tan›flma bölümünde top-
lant›ya kat›lanlar k›saca kendilerini tan›tt›lar. Aç›l›fl
konuflmalar›nda Oda Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN
konuflmas›nda özet olarak, mesleki alan›m›zda çal›fl-
malar, yasal düzenlemeler ve uygulamalardaki genel
durumu aç›klad›ktan sonra mühendis ve mimarlar›n
s›k›nt› ve sorunlar›n›n ülkemizde yaflanan geliflmeler-
den ve sorunlardan ayr› düflünülemeyece¤ini, çözüm
sürecinde birlikte ele al›nmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Son y›llarda ülkemizde ve dünyada yaflanan geliflme-
lerin dikkatlice izlenmesi  gerekti¤ini ifade eden Oda
Baflkan›, Geniflletilmifl Büyük Ortado¤u Projesi,
ABD’nin öncülü¤ünü yapt›¤› emperyalizmin yay›lmac›
politikas› ve Ortado¤uya yerleflmesi, Ortado¤uda ya-

HKMO I. DANIfiMA KURULU
TOPLANTISI VE SONUÇ RAPORU

(24-25 Haziran 2006 Ilgaz / Çank›r›)  



flanan s›cak çat›flmalar, çok uluslu flirketlerin ve uy-
gulamaya sokulan neo-liberal politikalar›n k›skac›nda
ülkemizde yaflanan yap›sal de¤ifliklikler ile birlikte
gündemdeki s›k›nt›lar› ve sorunlar› dile getirdi. Ülke-
lerin iflgal edilerek etnik, dini ve mezhepsel çat›flma-
lar temelinde parçalanmaya do¤ru h›zla götürüldü¤ü,
fliddet, kan ve göz yafl›n› hakim k›lan savafllar›n de-
vam etti¤i, ülkemizde ve dünyada zor bir dönemin ya-
flanmakta oldu¤una dikkat çeken Oda Baflkan›, bu or-
tamda ülkemizin bar›fl›, dostlu¤u, özgürlü¤ü, demok-
rasiyi ve insanl›¤› savunan ayd›n  ça¤dafl, demokrat
ve yurtsever herkese gereksinim duydu¤unun alt›n›
çizdi. Oda Baflkan› Say›n ÖZTEN ayr›ca, yaflanan tüm
bu geliflmeler karfl›s›nda sa¤duyudan uzak bir yakla-
fl›m›n mühendis ve mimarlara yak›flmayaca¤›, bunu
kimsenin kendilerinden bekleyemeyece¤ini; bununla
birlikte mesleki sorunlar›m›z›n çözümünde de bu ol-
gunun yok say›lamayaca¤›n›n tart›flmas›z oldu¤unu
ifade etti. 

Odam›z Genel merkez  çal›flmalar› hakk›nda Oda Ge-
nel Sekreteri Ertu¤rul CANDAfi k›sa bir bilgilendirme
yapt›. Say›n CANDAfi 40’›nc› dönem çal›flmalar›n›
özetle, Kadastro Kongresi, TMMOB Genel Kurulu, Av-
rupa Sosyal Forumu, Oda-KTÜ Ö¤rencileri buluflmas›
ve paneli, yeni dönem çal›flma Program› taslak çal›fl-
malar›, TMMOB dan›flma Kurulu, yap›lan bas›n aç›k-
lamalar›, kamu kurum ve kurulufllar ile gerçeklefltiri-
len görüflmeler hakk›nda bilgileri sundu.

Odam›z TMMOB Temsilcisi ve TMMOB Yönetim ve
Yürütme Kurulu üyesi Nail GÜLER,  TMMOB çal›flma-
lar› hakk›nda genifl bir bilgilendirme yapt› ve bu çal›fl-
malar içerisinde Odam›z›n hangi çal›flmalarda ve ne
gibi görevleri almas› gerekti¤i hususlar›nda önerileri-
ni sundu.

HKMO Denetleme Kurulu üyesi Oktay GAZ‹O⁄LU de-
netleme çal›flmalar›nda belirledikleri eksiklikleri ifa-
de ederek, bu eksikliklerin giderilmesinde uyulmas›
gerekli hususlar ile yap›lacak di¤er çal›flmalarda has-
sasiyet gösterilmesi gerekli kurallar›n yönetmelikler-
de yer ald›¤›n› ifade etti. Onur Kurulu üyesi Halil KAY-
NARCA da Onur Kurulu çal›flmalar›  hakk›nda genel
bir bilgilendirme yapt›.

fiubelerimiz ise flube çal›flma program› çerçevesinde

yapt›klar› etkinlikleri, bu çal›flmalarda gündeme ge-
len sorunlar› ve yaflanan geliflmeleri ileterek, Oda po-
litikas›na dönüflmesi gerekli baz› konularda öneriler
sundular. 

Odam›z mali durumu hakk›nda Oda Genel Sayman›
Ülkü Asiye KUTLU, gelir gider tablosu, flube ve tem-
silciliklerimizde yap›lan harcamalarda dikkat edilme-
si gerekli hususlar› aç›klayarak, denetleme kurulu-
nun çal›flmalar›nda gündeme getirilen baz› eksiklikle-
ri ifade ederek bu eksikliklerin giderilmesi gereklili¤i-
ni vurgulad›.

Gündemin di¤er maddelerinde yap›lan görüflmeler ve
bilgi al›fl verifli sonucunda afla¤›da ifade edilen hu-
suslar›n Oda iflleyiflinde mevcut yönetmelikler ve di-
¤er mevzuat çerçevesinde dikkate al›narak çal›flma-
lar›n yürütülmesi  gereklili¤inin alt›n› çizdi.

Dan›flma Kurulunda öne ç›kan ortak görüfl ve
öneriler;

• Odam›z iflleyifl sürecinde Ana Yönetmelik, Mali ‹fl-
ler ve Bütçe Uygulama Yönetmeli¤i, Serbest Mühen-
dislik Müflavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i ve Mes-
leki Denetim En Az Ücret Yönetmeli¤i ile birlikte di-
¤er mevzuata uygun hareket edilmesi,

• fiube Yönetim Kurullar›na verilen harcama limiti-
ne ve kasada bulunmas› gereken miktarlara uyulma-
s›,

• fiube Yönetim Kurullar›n›n harcama limitinin yük-
seltilmesi, 

• fiube etkinlik alan› içerisinde Harita Kadastro Mü-
hendislik Müflavirlik Hizmetlerinin dikkatlice izlenmesi,

• Temsilcilik dosyalar›n›n usulüne uygun olarak dü-
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zenlenmesi ve fiube ve Temsilciliklerin ‹zleme Çizel-
gesi ile takip edilmesi,

• Temsilciliklerden her ay temsilcilik dosyalar›n›n
düzenli ve ilkelere uygun olarak zaman›nda gönderil-
mesinin sa¤lanmas› (Ayl›k Gelir-Gider özet çizelgesi,
Mesleki Denetim Defteri fotokopisi (o ay içinde yap›-
lan ifllere ait), Fatura veya serbest meslek gelir mak-
buzu + Tahsil Fifli (dekont, slip veya fifl) + SÖZLEfi-
ME’nin birlefltirilerek gönderilmesi, O ay içinde yap›-
lan temsilcilik harcamalar›na ait Fatura veya fifllerin
eklenmesi, Banka dekontu, posta çeki veya slip ile ya-
p›lan tahsilatlara tahsilat fiflinin kesilmesi,)

• Harcama belgelerinde Genel Merkez ve fiube Yö-
netim Kurulu karar› tarih ve say›s›n›n yaz›lmas›, har-
cama belgelerinin arka yüzüne ne amaçla harcama
yap›ld›¤›n›n belirtilmesi,

• Gelir ve Gider evraklar› ile tüm harcama belgeleri-
nin sayman ve yazman üye taraf›ndan imzalanmas›,

• Harcamalar›n belge karfl›l›¤› yap›lmas›, mümkün
oldu¤unca Tutanakla ödeme yap›lmamas›,

• Çal›flanlar›n SSK prim ödemeleri, izinlerinin kullan-
d›r›lmas› ve bordrolar›n›n imzalanmas› konular›nda
dikkatli davran›lmas›, 

• Mesleki Denetim Yap›lmamas› nedeniyle dosya
gönderemeyen  Temsilciliklerimizin bu durumu fiu-
belerine yaz› ile bildirmesi,

• fiube merkezlerinde elden tahsilat yap›lmamas›,
e¤er zorunluluk varsa tahsil edilen bedelden hiçbir
harcama yap›lmadan Oda hesaplar›na aktar›lmas›,

• Temsilcilik Dosyalar›n›n fiube Sayman› taraf›ndan
incelenmesi ve onay› ile birlikte gönderilmesi,

• Her türlü etkinlik ve planlanan çal›flmalar için Yö-
netim Kurulu karar› al›nmas› ve bilgi olarak Genel
Merkeze gönderilmesi, Genel Merkez “olur”u ile ya-
p›lmas› gerekli faaliyetlerde ise en az 15 gün önce-
den “olur” al›nmas›,

• Karar defteri d›fl›nda fiubelerimizce tutulan Demir-
bafl, Y›ll›k ücretli ‹zin ve Kasa gibi defterlerin Genel
Merkezce onaylanmas› ve defterlerin usulüne uygun
olarak tutulmas›na özen gösterilmesi,

• “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasar›s›” ile ilgi-
li TMMOB ve di¤er odalarla birlikte hareket ederek,
fiube ve Temsilciliklerimizin etkinlik alan› içerisinde
bulunan üyelerimizin bilgilendirilmesi ve konuya du-
yarl› yaklafl›mlar›n›n sa¤lanmas›, özellikle mühendis
milletvekilileri ile görüflmeler yap›larak, tasar›n›n
kapsam›na sonradan dahil edilen mühendis, mimar
ve flehir planc›lar›n›n  tasar› kapsam› d›fl›nda tutul-
mas› yönünde çal›flmalar›n›n yürütülmesi, 

• Yeniden de¤iflikli¤i gündemde olan Kamu ‹hale Ya-
sas› ile ilgili TKGM ile yap›lacak ortak çal›flman›n  il-
gili birimlere gönderilmesi (Oluflturulacak yönetme-
likte “mühendislik-mimarl›k hizmetlerinin, “teknik
hizmetler” ad› alt›nda hayata geçirilmesi, ifl bitirme,
yönetme belgelerinin süresinin 5 y›l olarak de¤il en

az 10 y›l geçerli say›lmas›, yüksek k›r›mlar›n önüne
geçecek önlemlerin al›nmas›, vb.)  

• Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s› ile ilgili olarak Oda
Politikas› oluflturulmas›, ülke çap›nda kamuoyunu
bilgilendirmeye yönelik etkinlik çal›flmalar›n›n yap›l-
mas›, Üniversitelerimizde “Tafl›nmaz De¤erlemesi-
nin” zorunlu ders olarak okutulmas› yönünde giriflim-
lerde bulunulmas›, 

• K›y› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Ka-
nun Tasar›s› ile ilgili fiube ve Temsilciliklerden gelen
görüfller do¤rultusunda ortak bir görüfl oluflturularak
kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgilerini Üretim
Yönetmeli¤inin  (BÖHHBÜY) birebir hayata geçiril-
mesi için tüm alanlarda gerekli çal›flmalar›n yap›l-
mas›, Kamu Kurum ve kurulufllar›nda, yerel yöne-
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timlerde uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla konu-
nun takipçisi olunmas›, fiubelerin istemleri do¤rul-
tusunda Genel Merkezce konu ile ilgili e¤itim prog-
ramlar› haz›rlanmas›,  fiubemiz etkinlik alan› içeri-
sindeki üyelerimizin yönetmelikle ilgili sorunlar› ve
aç›klanmas›n› istedikleri bafll›klar konusunda fiube-
lerimizce çal›flma yap›larak Genel Merkeze bildir-
meleri, Üniversite ve kurumlarla yaz›flma yap›larak
gelen görüfller do¤rultusunda  Yönetmelikle ilgili uy-
gulamal› kitab›n haz›rlanmas› çal›flmalar›na h›z veril-
mesi ve ivedilikle kitap bas›m›n›n gerçeklefltirilmesi,
Belediyelerle iletiflim kurularak CBS ve Numarataj
çal›flmalar› s›ras›nda BÖHHBÜY’ nin gündeme gele-
ce¤i bu nedenle konunun üzerinde önemle durul-
mas› gerekti¤i bildirilmeli, 

•  Bakanlar Kurulu ‹mzas› ile yay›mlanan ve içerisin-
de “Harita Müdürlü¤ü”nün bulunmad›¤› “Belediyeler
ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birliklerinde
Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin Esaslar”
bafll›kl› Bakanlar Kurulu Karar›na yönelik Odam›zca
aç›lan yürütmenin durdurulmas› davas›n›n takip edil-
mesi,

• Ülkemiz kap›lar›n›,  akademik ve mesleki yeterlili¤i
kan›tlanmam›fl yabanc› mühendis, mimar ve flehir
planc›s›na açmay› planlayan ve TBMM Gündemine
getirilen “Yabanc›lar›n Çal›flma Esaslar› Hakk›nda
Kanun ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun Tasar›s›” ile ilgili TMMOB ve di¤er oda-
larla ortak hareket edilerek, Milletvekilleri ve Partiler
nezdinde gerekli görüflmelerde bulunulmas› ve yasa
tasar›s›n›n geri çekilmesinin sa¤lanmas› yönünde ça-
l›flmalar›n yürütülmesi,

• TMMOB ad›na sekretaryas› Odam›zca yürütülmesi
planlanan “Co¤rafi Bilgi Sistemleri” Sempozyumun
2007 y›l›nda yap›lmas› konusunda  TMMOB’ ye ileti-
len önerinin takip edilmesi, 

• Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar›
Yönetmelik çal›flmalar›nda yönetmeli¤in baz› madde-
lerinde s›k›nt› görüldü¤ü, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü ile bu konularda görüflmelere devam edil-
mesi, özellikle büro say›lar›nda tekelleflmeye gitme-
yecek bir çal›flman›n öne ç›kar›lmas›,

• Odam›z 40. Ola¤an Genel Kurulunda, Ola¤anüstü

Genel Kurul yap›larak gündeme getirilmesi yönünde
Yönetim Kuruluna yetki verilen “Sürekli Teknik ve Bi-
limsel Komisyonlar Yönetmeli¤i, Serbest Harita ve
Kadastro Mühendislik Müflavirlik Yönetmeli¤i, Mes-
lek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i ile Mes-
lek ‹çi Sürekli E¤itim Merkezi (M‹SEM) Yönetmeli¤i”
ile ilgili olarak; her fiubenin kendi birimi içerisinde bi-
rer komisyon kurup, tabanda üyeleri ile tart›flarak ve
onlar›n görüfllerini de alarak  fiube görüfllerini olufl-
turmas›, oluflturulan flube görüfllerinin Genel Merke-
ze iletilmesi, Genel Merkez bünyesinde Ola¤anüstü
Genel Kurula yönelik kurulacak komisyonlarda flube-
lerde çal›flmalara kat›lan delegelerin görev almas›,
Kas›m 2006 tarihinde yap›lmas› planlanan Ola¤anüs-
tü Genel Kurul’un yap›laca¤› yerle ilgili olarak aday
flubelerin (Antalya, ‹zmir ve ‹stanbul) ön çal›flma ya-
parak bilgi göndermesi,

• “Mesleki denetim” konusunda Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü ile görüflmeler yap›larak kurum ile
proje müellifi aras›ndaki tasdik, kontrol, tescil gibi ifl-
lemler aflamas›nda kurum taraf›ndan proje müellifi-
nin oda üye sicil durumunu belgeleyen Oda onay›n›n
aranmas› hususlar›nda gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›
için görüflmelerin yap›lmas›,

•  Mesleki Denetimini yapt›rmayan ve yap›lan uyar›-
lar› dikkate almayan, bu iflleyifli kural haline dönüfltü-
ren üyelerle ilgili olarak Onur Kurulu sürecinin kesin
olarak iflletilmesi, bunun için gerekli yasal prosedü-
rün fiubelerimiz ve Genel Merkezimiz taraf›ndan ek-
siksiz olarak yerine getirilmesi,

fieklinde ifade edilmifltir. Oda Merkez Yönetim, De-
netleme, Onur Kurulu, TMMOB Temsilcisi, fiube Bafl-
kan, Yazman ve Saymanlar›n kat›l›m› gerçeklefltirilen
40’›nc› dönem birinci toplant›s› (Dan›flma Kurulu) yo-
¤un bir çal›flma sonucunda tamamlanm›flt›r. Toplan-
t›da bir çok konu tart›fl›lm›fl, bilgiler paylafl›lm›fl ve
önemli ilke kararlar› al›nm›flt›r. Bu karalar›n sa¤l›kl›
bir flekilde hayata geçirilmesi ise ayr›ca bir titizlik ve
özen gerektirmektedir. Bu süreçte Oda birimlerinde
görev alan tüm arkadafllara büyük bir görev ve so-
rumluluk düfltü¤ü tart›flmas›z bir gerçektir.  Toplant›-
ya kat›lan katk› ve emek veren tüm arkadafllara te-
flekkürü borç biliyoruz. 
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Bir süre önce bas›na yans›yan hazine arazilerinin sa-
t›fl›n›n durdurulmas› yönündeki Maliye Bakanl›¤› Ge-
nelgesi nedeniyle kamuoyunda oluflan eksik bilgilen-
menin ve yanl›fl anlaman›n giderilmesi gereksinimi
do¤mufltur. Bu amaçla TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri, fiehir Planc›lar›,  Mimarlar ve Ziraat
Mühendisleri Odalar›nca yürütülen kapsaml› bir ça-
l›flma sonucu elde edilen rapor ekte kamuoyunun bil-
gi ve de¤erlendirmelerine sunulmaktad›r. Odalar›-
m›zca, hazine arazilerinin sat›fl›n›n durdurulmas› yö-
nündeki bir giriflim olumlu karfl›lanmakla birlikte, Ba-
kanl›¤›n bu Genelgesi ile, kamuoyuna sadece bu bo-
yutu ile yans›t›landan farkl› bir durum oldu¤u tespit
edilmifltir. 

Öncelikle flunu belirtmek gerekir ki; Maliye Bakanl›-
¤›’n›n hazineye ait tafl›nmazlar›n sat›fl ifllemlerini dur-
durmas›na iliflkin “yetki devri iptali” konulu
03.05.2006 gün ve 18303 say›l› genelgesi, 4070,
4071, 4072 ve 4706 say›l› kanunlarla sat›lan hazine
tafl›nmazlar›n›n sat›fl ifllemlerini durdurmamaktad›r.
Raporda belirtildi¤i üzere, hazine arazilerinin sat›fl›n›
düzenleyen bir çok düzenleme bulunmakta olup,
durdurulan ifllem, “‹hale Kanunu ve Devlete Ait Ta-
fl›nmaz Mal Sat›fl, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin
Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeli-
¤i” uyar›nca yap›lan sat›fl ifllemleridir. Tahsis, kirala-
ma ve irtifak hakk› ifllemleri ise Genelgede söz edil-
medi¤inden, yasa ve yönetmelik çerçevesinde de-
vam etmektedir.

‹lk bak›flta Maliye Bakanl›¤› Milli Emlak Genel Müdür-
lü¤ü’nün Belediye ve Mücavir alan s›n›rlar› içerisi bu-
lunan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan› d›fl›nda
kalan Hazineye ait tafl›nmazlar›n sat›fl ihalelerini dur-
duran bu Genelgesi, planlaman›n önemsendi¤ini dü-
flündürmektedir. Ancak, Genelgenin içeri¤i ve Maliye
Bakan›’n›n aç›klamalar› incelendi¤inde, tek amac›n
kamu topraklar›na yaln›zca ekonomik bir de¤er ola-

rak bak›ld›¤›, hazine arazilerinin bireysel mülkiyete
sat›fl›na arac›l›k ederek daha yüksek fiyattan sat›fl
yapman›n hedeflendi¤i görülmektedir. Oysa, kent ve
kamu topraklar›na sadece ekonomik bir de¤ermifl gi-
bi bak›p, bu arazileri daha çok rant getirecek unsur-
lar olarak “pazarlamak”, kentsel yaflam›n gerektirdi-
¤i “kullan›m de¤eri” nitelikli pek çok düzenlemenin
hayat geçmesini engellemektedir. 

Hazine’ye ait tafl›nmaz mallar›n sat›lmas› gerekti¤i
düflüncesi; söz konusu tafl›nmaz mallar›n genellikle
iflgale u¤ramas› ve bu iflgallerin giderilememesine ve
sat›fl suretiyle gelir sa¤lanmas› fleklinde özetlenebi-
lecek iki gerekçeye dayand›r›lmaktad›r. Oysa, Hazi-
ne’ye ait tafl›nmaz mallara yönelik iflgallerin önlene-
memesi, bunlar›n sat›larak elden ç›kar›lmas›n›n en
do¤ru ve rasyonel çözüm olarak kabulünü de¤il, ifl-
galleri önleyecek etkili ve cayd›r›c› düzenlemelerin
yap›larak titizlikle uygulanmalar›n›n sa¤lanmas›n› ge-
rektirmektedir. Bu önlem de kesinlikle, her araziyi
planlamak ve bu yolla sat›fla sunarak elde edilecek
geliri art›rmak olmayacakt›r.

Günümüzde Türkiye topraklar›n›n %54.7’sinin hazi-
neye ait oldu¤u sürekli gündemde tutulmaktad›r. Oy-
sa bu hazine arazilerinin %46,2’si devletin hüküm ve
tasarrufu alt›nda bulunan da¤lar›m›z›,

tafll›klar›m›z›, kumluklar›m›z›, batakl›klar›m›z›, orman-
lar›m›z› ifade etmektedir. Türkiye’de hazinenin özel
mülkiyetindeki araziler ise sadece %8.5 olup, ço¤u
kez yüksek e¤imli, tafll›k vb. yerleflime aç›lmayacak
nitelikteki bu araziler, planlarda genellikle aç›k-yeflil
alanlar ya da kentsel sosyal donat› alan› olarak de-
¤erlendirilmektedir. 

Bu alanlar›n sat›fl yoluyla bireysel mülkiyete konu
edilmesi, hazine arazilerini sat›n alarak mülkiyet hak-
k› elde eden yat›r›mc›lar›n normalde yerleflilemeye-
cek alanlar›n kullan›ma aç›lmas› yönündeki bask› ve

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
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taleplerini gündeme getirmektedir. Maliye Bakanl›¤›-
n›n da tespit etti¤i bu durum aç›kça, yat›r›mc›n›n
imars›zken al›p, plan yap›lmas›n› sa¤layarak yüksek
rantlar elde etmesiyle sonuçlanan bir “arsa-arazi
spekülasyonu”dur. Kentsel topraklar›n rant bask›s›
ve spekülasyonlar alt›nda elden ç›kmas› ve kentlerin
yaflam kalitesini artt›racak sosyal donat›lar›n hayata
geçmemesini de beraberinde getiren bu vahim sü-
reç, kentlerin çevresinde iltimas geçilmifl ve kamusal
altyap› yat›r›mlar›n›n da getirilmesi anlam›nda yerel
yönetimlere emrivaki yaratm›fl korunakl› sitelerde
gözlenece¤i gibi, yap›laflmam›fl ancak hazine arazile-
ri üzerindeki “yüzen rant” üzerinden yarat›lan top-
rak zenginlerinden de okunabilecektir. Ancak, daha
vahim olan›, bu sorunu tespit eden Maliye Bakanl›¤›-
n›n, kentsel topraklar› ve kent yaflam›n›n kalitesini
tüketen bu sürece müdahale edip, kamu arazilerinin
böylesi bir köfle dönme sürecine konu olmas›n› en-
gellemek yerine, bu göreve bizzat kendisinin soyun-
mas›d›r.

Kamuya düflen bu arazileri planlay›p ya da planlama-
dan satmak yerine öncelikle kamu elinde tutmak ol-
mal›d›r. Kamu arazilerinin planlan›p sat›lmas›yla,
planlanmadan önce sat›lmas› aras›ndaki tek fark,
plan sonras› oluflacak rant›n kamu elinde kalmas›d›r.
Bu de¤erin kamu elinde kalmas› elbet önemlidir an-
cak devletin sadece bu ekonomik de¤erle s›n›rl› ol-
mayan görev ve sorumluluklar› düflünüldü¤ünde, ya-
p›lmas› gerekenin bu arazileri satmak yerine olabildi-
¤ince kamu elinde tutmak oldu¤u rahatça anlafl›la-
cakt›r. 

Kentlerimizde ço¤u kez, park,okul, sosyal tesis vb
sosyal donat› alanlar›n›n oluflamamas›, ya da eksikli-
¤inden flikayet etmekteyiz. Oysa, bu sosyal donat›la-
r›n oluflturulmas›n› ve kentsel yaflam kalitesinin yük-
seltilmesini sa¤lamak anlam›nda görevli olan kamu,
bunu gerçeklefltirebilmek ad›na elinde bulunan en
önemli araçtan vazgeçmekte, bu arazileri plan sonra-
s› bireysel mülkiyete konu ederek yeni konut ve ifl
alanlar›n›n aç›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Böylesi bir sü-
reç, ‹mar Kanunu’nun ve flehircilik ilkelerinin tan›m-

lad›¤› ve kentsel yaflam›n gerektirdi¤i tüm sosyal do-
nat› alanlar›n›n oluflturulamamas›n›n kamu eliyle tefl-
vik edildi¤i biçiminde yorumlanabilir. Kamunun bu
arazileri yol, otopark, okul yeflil alan yapmak için sat-
t›¤› yat›r›mc›lardan daha sonra çok daha yüksek üc-
retlerle almak zorunda kalmamas› için, bu sat›fllar-
dan vazgeçmesi çok daha ak›lc›, ekonomik ve kent
ve kent halk› lehine bir durumdur.

Di¤er taraftan; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan
tafl›nmaz mallardan sat›labilir nitelikte olanlar›n mik-
tar›, kamuoyunda san›ld›¤› kadar çok olmay›p, bunla-
r›n önemli bir bölümü imar plan› kapsam› d›fl›nda kal-
maktad›r. Hazine tafl›nmaz mallar›n›n yüzölçümü aç›-
s›ndan yar›s›ndan fazlas›n›, bir kamu hizmetinin gö-
rülmesi maksad›yla genel, katma ve özel bütçeli ku-
rulufllara tahsis edilmifl tafl›nmaz mallar›n oluflturdu-
¤u bilinmektedir. Bu durumdaki tafl›nmaz mallar›n
tahsisleri kald›r›lmadan sat›fla konu edilmeleri ola-
nakl› de¤ildir. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan
tafl›nmaz mallar›n önemli bir bölümünü ise, tar›m
arazileri oluflturmaktad›r.

Hazine mülkiyetindeki arazilerden tar›msal amaçl›
sat›fllar d›fl›nda kullan›lacaklar›n, kentin yerleflik ve
geliflme alanlar›ndan kopuk bir konumda bulunmas›,
bu arazilerde Bakanl›k genelgesi uyar›nca kent bütü-
nü gerekliliklerine ve gereksinimlerine bak›lmaks›z›n
belediyeye kaynak yaratmak amaçl› “rant paylafl›-
m› amaçl› sahte planlar›n” yap›lmas› sonucunu
do¤uracakt›r. Bu planlama kuram› ve kurumuna bü-
yük zarar verecek yaklafl›m›n kentlerimize de bir çok
sak›nca ve emrivaki ile geri dönece¤i aç›kt›r. Dolay›-
s›yla hazine arazilerinin rant›n›n kamuda kalmas›n›
hedefliyor görünen bu Genelge, arsa spekülasyonu-
nun devlet eli ve arac›l›¤›yla yap›l›p bundan devletin
de pay almas› noktas›na ulaflmakta, arazinin kamu
elinde olmas›na dayal› olumluluk, kente maliyetleri,
kent makroformuna etkileri ve altyap› maliyetleri aç›-
s›ndan olumsuzlu¤a dönüflebilmektedir. Özetle, sat›-
fla konu olan arazilerin mutlaka planlanmas› zorunlu-
lu¤u kamuya kaynak kazand›ray›m derken kamu ya-
rar› ile çeliflen sonuçlar do¤urmaktad›r.
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Hazine arazilerinin % 8.96’s›n› oluflturan 177 bin
627’sinin, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlar›-
n›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Di¤er taraftan izlenen
yanl›fl politikalar sonucunda gündeme gelen hatal›
yasal düzenlemeler ile gerçeklefltirilen ve gecekon-
dular›n iflgal etti¤i kamu arazilerinin sat›fl› ile sonuç-
lanan af yasalar›, büyük kentlerdeki hat›r› say›l›r mik-
tarda hazine arazisinin kamuya hiçbir geri dönüfl ol-
maks›z›n özel mülkiyete dönüflmesi sonucunu yarat-
m›flt›r. Özellikle 2981 say›l› yasa kapsam›nda yap›lan
›slah imar planlar› sonucunda büyük miktarda hazine
arazisinin gecekondu sahiplerine arsa olarak devri
gerçekleflmifltir. Bu alanlarda kamuya herhangi bir
dönüflün olmamas›, kamunun dönüflen gecekondu
bölgelerinde okul, sa¤l›k oca¤› vb sosyal donat› alan›
yapabilmek için daha önce kendisine ait olan ancak
iflgal edildikten sonra affedilmifl arazileri sat›n alma-
s› biçiminde cereyan edebilmifltir. Bu süreç, kamu
arazilerinin bireysel mülkiyete konu edilmesinden
önce çok daha iyi düflünülmesi gerekti¤ini çarp›c› bi-
çimde ortaya koymaktad›r. Zira planlar›n hayata ge-
çebilmesi ve yaflam standart› yüksek çevrelerin olu-
flabilmesi anlam›nda kamu elindeki araziler ne kadar
büyük olanak sunmaktaysa, bu arazilerin bireysel
mülkiyete konu olmas› yitirilen olanaklar yan›nda ka-
munun s›rt›na yüklenen yeni maliyetler anlam›na da
gelmektedir. 

Sorun böyle alg›land›¤›nda hazine arazilerinin bir an-
l›k ekonomik kayg› ile “sat-kurtul” yaklafl›m› ile el-
den ç›kar›lmas›n›n asl›nda kamu yarar›na uygun olma-
d›¤› görülecektir. Devletin anayasa ile tan›ml› sa¤l›kl›
yaflam çevreleri oluflturma görevi ve flehircilik ilkeleri
ba¤lam›nda bir de¤erlendirme, bu arazilerin planl› ya
da plans›z olarak sat›lmas›yla elde edilecek gelirden
çok daha öncelikli ve üstün bir kamu yarar›n›n bulun-
du¤unu göstermektedir. Buna göre, kamu elindeki
arazilerin gerçek planlama çal›flmalar›na konu edil-
mesi, hazine arazileri üzerindeki iflgallerin durdurul-
mas› yönünde etkin önlemler al›nmas›, raporda aç›k-
land›¤› üzere, yerel yönetimlerin hazine arazileri üze-
rindeki suiistimallerin önlenmesi, kamunun en temel
görevi oldu¤u gibi, hazine arazilerinin verimli de¤er-
lendirilmesi anlam›nda da kaç›n›lmaz bir gerekliliktir.

Hazine arazilerinin sat›fl› konusunda gündeme gelen
geliflmeler ve sat›fl ifllemlerinin plana dayal› yap›lma-
s› ve bu husustaki de¤erlendirmelerin Maliye Bakan-
l›¤›’nca sürdürülmesi konusunun, planlaman›n kade-
meli birlikteli¤i ilkesine dayal› bir bak›fl aç›s› ile de
de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Planlamaya konu
olacak arazilerin alt ölçekte planlar›n› yönlendirecek
üst ölçekte planlar olmad›¤› sürece, alt ölçek planla-
r›n hangi amaca konu olaca¤› konusunda belirsizlik-
ler kaç›n›lmaz olacakt›r. Dolay›s›yla, planlayarak sat›-
fla sunma hedefi yanl›fl bir noktaya da varabilecektir.
Farkl› bir anlat›mla, hazine arazileri, her koflulda, sa-
t›lsa dahi kamuya fayda sa¤lamal›d›r. Kamuya fayda-
n›n ise sadece bu arazilerin sat›fl de¤eri ile ölçülme-
si ise yukar›da aç›kland›¤› üzere “s›¤”, “sorunlu” ve
“günübirlik” bir yaklafl›m›n yans›mas›d›r.

Ülke topraklar›n› ve de Hazine arazilerini, “2B” örne-
¤inde de görülece¤i gibi, daha çok rant ve daha çok
gelir getirecek unsurlar olarak pazarlamay› hedefle-
mek, hazine arazilerini “rant kap›s›” olarak görmek,
ileriye dönük olarak ortak kentsel ve k›rsal gereksi-
nimler için kamu yarar›na kullanmay› engelleyici bir
eylemdir. Burada önemli olan planl› ya da plans›z, ka-
mu arazilerinin kamunun tasarrufunda ve kullan›m›n-
da kalmas›n› sa¤lamakt›r. 

Bilimsel ve toplumsal gerçekler, kentlerin geliflme
bölgelerinde bulunan tafl›nmaz mallar›n, imar plan›
kapsam›nda kals›n veya kalmas›n, sat›fllar›n›n yap›l-
mas› ve bu konuda da aceleci davran›lmas›n›n kamu
yarar›na uygun olmad›¤›n› göstermektedir. Ekli ra-
porda ayr›nt›lar› sunuldu¤u üzere, 2003 tarihli
TBMM 22. Dönem “Yolsuzluklar›n Sebeplerinin,
Sosyal ve Ekonomik Boyutlar›n›n Araflt›r›larak
Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amac›yla Kurulan Meclis Araflt›rmas› Komisyo-
nu” Raporu da, kamu arazilerinin kamunun elinde
kalmas›n›n yararlar›na iflaret etmekte, her fleye ra¤-
men sat›fl mant›¤› ile do¤ru bir hedefin yakalanama-
yaca¤›n› kabul etmektedir. 

Tüm bu de¤erlendirmeler sonucunda flunlar söylene-
bilir;

· Kamu arazileri hepimizindir. koflulsuz ve k›s›ts›z bi-
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reysel mülkiyete konu edilmesi, kamu ve toplum ya-
rar›n›n unutuldu¤unun bir göstergesidir.

• Rant kap›s› olan sadece imars›z hazine arazileri
de¤il giderek tüm kent topraklar›d›r.

• Hazine arazilerinin imar planlar› yap›ld›ktan sonra
sat›lmas› gerçek planlama çal›flmalar› yerine arsa-
arazi spekülasyonlar›n› beraberinde getirecektir.

• Planlama kent topraklar›ndan daha çok rant elde
edilmesini sa¤layacak bir araç de¤ildir.

• Devlet kamu elindeki arazi varl›¤›n› kamu yarar›na
kullanmakla görevlidir. Eldeki kamu varl›¤›n›n fütur-
suzca tüketilmesi, bundan sonra üretilecek tüm
planlar›n uygulanmas›n› da flimdiden imkans›z hale
getirecektir.

• Kente ve kentsel topraklara sadece “Ekonomik
De¤eri” ‹le bak›lmas›, kentleri yaflan›lamaz hale geti-
recektir. “Kullan›m De¤eri” unutularak kent ve kamu
yarar›na bir planlama yap›lamaz.

Bu ba¤lamda; kamu yarar›na ve toplumsal ç›karlar›
gözeten ilkeler flöyle s›ralanabilir: 

a) Hazine arazileri, kentsel ve k›rsal ortak gereksi-
nimler için kullan›lmak üzere kamunun tasarrufunda
olmal›d›r. Bu nedenle, hazine arazilerinin sat›fl›ndan
vazgeçilmeli, kamu elindeki arazi varl›¤› kamu yarar›-
na kullan›lmal›d›r. 

b) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tafl›nmaz
mallar›n, sat›fl d›fl›nda baflka yöntemlerle de de¤er-
lendirilmesi ve özellikle tar›m arazilerinin ekonomik
faydas›n›n elden ç›kar›lmadan kamuya aktar›m›n›
sa¤layacak yöntemler bulunmal›d›r.

c) Planlama, kent topraklar›ndan daha çok rant elde
edilmesini sa¤layacak bir araç olarak kullan›lmamal›,
ifllevi y›prat›lmamal›, bilimsel ölçütlerle toplum yara-
r›na ve planlar›n kademeli birlikteli¤i ilkesi korunarak
yaflama geçirilmelidir.

d) Kamuya ait tafl›nmaz mallar›n›n korunmas›, yöne-
timi ve gerekti¤inde elden ç›kar›lmas›na iliflkin dü-
zenleyici ve cayd›r›c› konular tek bir yasada toplan-
mal›, iflgaller için verilecek cayd›r›c› nitelikteki ceza-

lar, uygulanacak ifllemler bu yasada yer almal› ve
ödünsüz uygulanmal›d›r.

f) Tar›msal amaçl› kullan›lan Hazine’ye ait tafl›nmaz-
lar›n tahsisinde öncelik topraks›z ya da yeterli topra-
¤› olmayan ailelere tan›nmal›d›r. Bu araziler büyük
mühendislik projelerinde kamulaflt›rma amaçl› arazi
toplulaflt›rmas›nda kullan›lmak üzere elde tutulmal›
mülkiyet devri yap›lmamal›d›r. Karayolu, demiryolu,
gölet, baraj, hava meydan› gibi büyük mühendislik
projelerinde bugüne de¤in ülkemizde uygulanan ka-
mulaflt›rma yöntemi bir yandan tar›mda üretim yap-
mak isteyen çiftçi aileleri üretim d›fl›na atmakta; di-
¤er yandan kamunun çok yüksek kamulaflt›rma be-
delleri ödemesine, ödemeleri zaman›nda yapamad›¤›
için de kamu kurulufllar›m›z›n Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesinde ceza ödemeye mahkum edilmesine
neden olmaktad›r. Oysa geliflmifl ülkelerde yap›ld›¤›
gibi, hazine arazileri bu amaçlarla elde tutulmal›, bu-
nun yan›nda büyük mühendislik projelerinin uygula-
naca¤› alanlarda yetkili kamu kuruluflu gerekti¤inde
önceden arazi sat›n alarak yeterli arazi stokunu ger-
çeklefltirerek arazi toplulaflt›rmas› yapmal›, böylece
hem büyük mühendislik projeleri kamulaflt›rmas›z
uygulanabilmeli, hem de planl› tar›m parselleri olufl-
turulmal›d›r.

Tüm bu gerekçelerle, söz konusu “pazarlama” ve
“sat›fl” ifllemlerine planlama araç ve bahane edilme-
meli, bu sürecin arkas›ndaki “rant” ve kentsel yafla-
m› tüketecek sorunlu ve kas›tl› bak›fl aç›s› kamuoyu
taraf›ndan alg›lanmal›d›r. Hazine arazilerinin sat›-
larak ülke ekonomisini kurtaracak kaynak ol-
mad›¤›, sat›lan›n sadece hazine arazileri de¤il
bir anlamda ülkenin ve kentlerinin gelece¤i ol-
du¤unun fark›na var›lmal›d›r.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› Yönetim Kurulu

TMMOB Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
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‹nsano¤lu yaflam› boyunca
çevresiyle olan iliflkilerinde
öncelikle bulundu¤u mekân›
tan›ma gereksinimi duymufl-
tur. Ça¤lar boyunca mekân ve
insan aras›ndaki bu iletiflim
ba¤›n› kuran en önemli araç
hep “harita” olmufltur. Harita-
lar, geleneksel yer gösterimi
yan›nda, k›rsal ve kentsel alan
planlamas›, mülkiyet, tar›m,
altyap›, risk yönetimi, iletiflim,
turizm, sa¤l›k, güvenlik, ulafl›m
vb birçok mesleki alanda
önemli bir bileflendir. Bu önem
sürekli bir flekilde artarak gü-
nümüze kadar gelmifl ve bu-
gün harita olgusu co¤rafi bilgi
teknolojisine ba¤l› olarak çok
daha etkin bir bilimsel alana
dönüflmüfltür.  Biliflim teknolo-
jisinde h›zl› geliflmelere tan›kl›k eden ça¤›m›zda, her
türlü bilgiyi toplamak, ifllenebilir hale getirmek ve bil-
giyi toplum yarar›na paylaflmak en önemli de¤erler
olmufltur. Bu anlamda, tüm bilgilerin %80’ini olufltu-
ran harita bilgilerinin, elektronik ortamda yönetilme-
sinde etkin bir araç haline gelen Co¤rafi Bilgi Sistem-
leri (CBS), bugünün ve gelece¤in en önemli bilgi tek-
nolojisi say›lmaktad›r. Üçüncü bin y›la girilen günü-
müzde CBS teknolojisinin insanl›k hizmetine sunul-
mas› ve bu teknolojinin yaflam›n her alan›nda kulla-
n›lmas› daha mutlu bir gelecek için büyük önem tafl›-
maktad›r. Özellikle mikro düzeyden makro düzeye
kadar gerekli her türlü planlama sürecinde, do¤ru
kararlara ulaflabilmek, co¤rafi bilgilerin etkin analizi-
ni gerektirmektedir. Bugün art›k CBS ile birlikte Ha-
rita ve  Kadastro Mühendisli¤inin planlamadan turiz-
me, tar›mdan çevreye, arkeolojiden sa¤l›¤a ve enfor-

masyona kadar her alana gir-
di¤i görülmektedir. Nitekim
co¤rafi bilgi, kamu yönetimi-
nin önemli bir bilefleni olarak
sosyo-ekonomik politikalar
için de temel bir altyap› olup,
vatandafl, kamu ve özel sektö-
re sa¤lad›¤› somut yararlardan
dolay› toplumsal önem arz et-
mektedir. 

CBS olanaklar› ile, haritaland›-
r›lan her detay di¤er bir deyifl-
le arazi nesneleri, art›k elekt-
ronik ortamda co¤rafi veri ola-
rak ifade edilmekte, ifllenmek
ve paylafl›lmak üzere verita-
banlar›nda saklanmaktad›r.
Farkl› kaynaklardan gelen yo-
¤un mekansal, konumsal nite-
likli verilerin çevre ve arazi yö-

netiminden ekonomik ve istatistik analizlere kadar
birçok alanda etkin kullan›m› olanakl› hale gelmifltir.
Dolay›s›yla CBS’nin önemli bir yönlendirici rolü de
bulunmaktad›r. Bu nedenle, toplumsal geliflim ve ül-
ke kalk›nmas› için bir altyap› gereksinimi haline ge-
len co¤rafi bilgi teknolojisinden -bilgi toplumu olma
yolunda- en üst düzeyde yararlanabilmek için tüm bi-
reylerin CBS konusunda bilinçlendirilmesi büyük
önem tafl›maktad›r. 

Bu anlamda, bütün dünyada ayn› anda, Co¤rafi Bi-
linçlendirme Haftas›’nda bir gün “CBS Günü” olarak
kutlanmaktad›r. 1999 y›l›nda bafllat›lan bu etkinlik
ile, tüm dünyada 100’ü aflk›n ülkede, binlerce kamu
kurum ve kuruluflunun kat›l›m›yla, milyonlarca kifli-
nin CBS’ den haberdar edilerek e¤itilmesi sa¤lan-
maktad›r. 

“CBS GÜNÜ” GIS DAY
15 Kas›m 2006
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CO⁄RAF‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹ GÜNÜ k›saca “CBS
GÜNÜ”, kutlamalar› ülkemizde de 2000 y›l›ndan iti-
baren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› tüm bi-
rimleri ve üyelerince hayata geçirilmektedir. Kutlama
etkinlikleri kurum ve kurulufllara, meslek disiplinleri-
ne ve kamu oyuna duyurulmaktad›r. Etkinlik, co¤rafi
bilgi teknolojisi, CBS uygulamalar› ve bu teknolojinin
günlük yaflant›m›zdaki yeri ve öneminin ö¤rencilere,
gelecek kuflaklara, farkl› meslek gruplar›na ve halka
anlatt›¤› anlaml› bir olgudur.

Bu y›l, 15 Kas›m 2006 tarihinde birçok dünya ülke-
sinde ve ülkemizde Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü -
“CBS GÜNÜ” kutlamalar› ayn› anda gerçekleflecek-
tir. “CBS Günü” Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› flube ve temsilciliklerinde meslek disiplinleri,
kamu kurumlar›n›n, ö¤rencilerin ve duyarl› kiflilerin
kat›l›m›yla büyük  bir coflku ile kutlanacakt›r. 

CBS kullan›c›lar›, uzmanlar ve akademisyenler çal›fl-
malar›n› etkinlikler kapsam›nda sunarak toplumsal
bilgi paylafl›m›na büyük katk› vereceklerdir. Özellikle
CBS’nin Ulusal düzeyde tan›t›m›, CBS bilincinin yer-
lefltirilip, bu teknolojinin daha fazla yayg›nlaflt›r›lma-
s›, CBS ile henüz tan›flamam›fl, ö¤renci, toplumsal
kurulufllar, meslek disiplinleri ve kamu yöneticilerine
tan›t›lmas›, hem Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
hem de ülkemizin ça¤dafl gelece¤i aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. 

Teknik ve sosyal bir bilim alan› olan Harita ve Kadast-
ro Mühendisli¤ini özgörevi, öngörüsü, mesleki etik,
mesleki davran›fl ilkeleri ile birlikte Co¤rafi-Kent Bilgi
Sistemleri ile ilgili çal›flma alanlar›, sosyal, kültürel ve
toplumsal süreçteki yeri ve çal›flmalar› da özetle bu
etkinliklerde üyeleri, di¤er kat›l›mc›lar  ve kamuoyu
ile paylafl›lmas› gündeme gelecektir. 

Özellikle Harita ve Kadastro Mühendisli¤i yönünden
büyük de¤er tafl›yan CBS; Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, 5216 say›l› Bü-
yükflehir Belediyesi Kanunu, 5215 say›l› Belediye Ka-
nunu, 5304 say›l› Kanunla de¤iflik 3402 say›l› Ka-
dastro Kanunu’nda kendine yasal zemin bularak, ül-
kemiz ve mesle¤imiz aç›s›ndan art›k zorunlu hale gel-

mifltir. Uzun y›llardan beri yap›lan etkinliklerle birlik-
te Harita ve Kadastro mesle¤inin önemli bir u¤rafl
alan› olarak CBS konusu sürekli gündemimizde ol-
mufltur. Akademik çevrelerimizin yo¤un faaliyetleri
yan›nda, 1997 y›l›nda Co¤rafi/Kent Bilgi Sistemleri-
ne yönelik Odam›zca ulusal düzeyde bir sempozyum
düzenlenmifl, ayr›ca 2002 y›l›nda Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ad›na sekreter yas›
odam›zca yürütülen Uluslararas› CBS sempozyumu
gerçeklefltirilmifltir.

CBS etkinliklerinin sürekli bir etkinlik halini almas›n›n
gerekli ve yararl› olaca¤› düflüncesi ile  2007 y›l› içe-
risinde sekreteryas› yine Odam›zca yürütülen
TMMOB  bünyesinde “ULUSAL CBS/KBS KONG-
RES‹”  yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin yaflama geçirilmesi, kurul-
mas› ve yaflat›lmas› sürecinde Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› olarak mesleki sorumlulu¤umuz
çerçevesinde çal›flmalar›m›z kesintiye u¤ramadan
devam etmektedir. Bu nedenle Co¤rafi Bilgi Sistem-
lerine, meslek alan›m›zdan, bilgi birikimimizden, yet-
ki ve sorumluluklar›m›zdan hareketle gerekli önemi
vererek bu olguyu yayg›nlaflt›rman›n  önemli bir gö-
rev  oldu¤u bilincini tafl›maktay›z. 

Bu amaçla, 15 Kas›m 2006 günü ve etkinlik haftas›
içersinde ülkemizin her bölgesinde Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odas› Genel Merkez ve fiubelerinde
“CBS Günü” kutlama etkinlikleri  gerçeklefltirilecek-
tir. Kutlama etkinliklerine kurum ve kurulufllar›, bele-
diyeleri, e¤itim birimlerini, üniversiteleri, bilim insan-
lar›n› ve uygulay›c›lar›, uzmanlar›, meslek kurulufllar›-
n›, demokratik ve sivil toplum kurulufllar›n› kat›l›m
sa¤layarak destek vermeye  davet etmeyi kamusal
bir görev olarak görüyor, flimdiden teflekkürlerimizi
sunmay›  bir borç biliyoruz. 

Sayg› ve sevgilerimizle,

A.Fahri ÖZTEN
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Genel Merkez Yönetim Kurulu Baflkan›
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3 Ekim 2006 SALI • Resmî Gazete • Say› : 26308
TEBL‹⁄
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›ndan;
28/7/1988 tarih ve 88/1381 say›l› Bakanlar Kuru-
lu Karar› ile yürürlü¤e giren “Kamu Sektörüne Dahil
‹darelerin ‹halesi Yap›lm›fl ve Yap›lacak ‹fllerinde  ‹ha-
le Usul ve fiekillerine Göre Fiyat Fark› Hesab›nda Uy-
gulayacaklar› Esaslar’›n 4’üncü maddesinin (4.5) nu-
maral› bendi gere¤i, birinci derecenin son kademe-

sindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanl›¤›m›z
Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Mimari Proje Dairesi
Baflkan›’n›n bütün ek ödentileri dahil net maafl›n›n
sözleflmeye esas y›l dönemi (sözleflme birim fiyatla-
r›n›n ait oldu¤u y›l dönemi) ile uygulama y›l› dönemi-
ne ait miktarlar› aras›ndaki art›fl oranlar›;

1/7/2006 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrollük
‹fllerinde uygulanmak üzere;

1/7/2006 tarihinden itibaren

1980 y›l› sözleflmeleri için 73149,30
1981 y›l› sözleflmeleri için 50360,31
1982 y›l› sözleflmeleri için 33661,97
1983 y›l› sözleflmeleri için 26777,05
1984 1. dönemi sözleflmeleri için 21669,55
1984 2. dönemi sözleflmeleri için 18509,77
1985 1. dönemi sözleflmeleri için 14064,62
1985 2. dönemi sözleflmeleri için 12725,30
1986 1. dönemi sözleflmeleri için 10168,53
1986 2. dönemi sözleflmeleri için 9157,04
1987 1. dönemi sözleflmeleri için 7319,50
1987 2. dönemi sözleflmeleri için 6344,93
1988 1. dönemi sözleflmeleri için 4844,46
1988 2. dönemi sözleflmeleri için 3990,23
1989 1. dönemi sözleflmeleri için 3131,39
1989 2. dönemi sözleflmeleri için 1625,72
1990 1. dönemi sözleflmeleri için 1335,73
1990 2. dönemi sözleflmeleri için 1060,22
1991 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeler için 869,75
1991 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeler için 655,42
1991 3. dönemi (15 Eylül - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 609,35
1992 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 459,93
1992 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 379,11
1993 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 285,68
1993 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için 229,45
1993 3. dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 208,01
1994 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için 170,13
1994 2. dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleflmeleri için 151,16
1994 3. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için 147,96
1994 4. dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 142,85
1995 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleflmeleri için 124,28
1995 2. dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleflmeleri için 117,03
1995 3. dönemi (15 Nisan - 14 Kas›m) sözleflmeleri için 72,18
1995 4. dönemi (15 Kas›m - 31 Aral›k) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 49,04

1996 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 33,18
1997 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 18,85
1997 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 14,04
1998 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 10,61
1998 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için 8,83
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aral›k) sözleflmeleri için 7,96
1999 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 6,14
1999 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 5,15
2000 1. dönemi (1 Ocak - 31 May›s) sözleflmeleri için 4,50
2000 2. dönemi (1-30 Haziran) sözleflmeleri için 4,14
2000 3. dönemi (1 Temmuz - 14 Aral›k) sözleflmeleri için 3,86
2000 4. dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 3,63
2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleflmeleri için 3,31
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 May›s) sözleflmeleri için 3,24
2001 3. dönemi (15 May›s - 14 Haziran) sözleflmeleri için 2,91
2001 4. dönemi (15-30 Haziran) sözleflmeleri için 2,80
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleflmeleri için 2,68
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleflmeleri için 2,56
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kas›m) sözleflmeleri için 2,42
2001 8. dönemi (15 Kas›m - 14 Aral›k) sözleflmeleri için 2,28
2001 9. dönemi (15 Aral›k - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 2,18
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleflmeleri için 2,00
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 May›s) sözleflmeleri için 1,63
2002 3. dönemi (15 May›s - 14 Temmuz) söz.için 1,57
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleflmeleri için 1,47
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 1,42
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 1,31
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 1,29
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleflmeleri için 1,21
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aral›k) sözleflmeleri için 1,14
2005 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için 1,10
2005 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için1,06
2006 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleflmeleri için 1,03
2006 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aral›k) sözleflmeleri için1,00

Proje ve Kontrollük ‹fllerinde Uygulanacak
Fiyat Art›fl Oranlar› Hakk›nda Tebli¤
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ANKARA’DA 14 EK‹M M‹T‹NG‹ ‹Ç‹N
MEfiALEL‹ YÜRÜYÜfi

TMMOB Ankara ‹l Koordi-
nasyon Kurulu 14 Ekim Mi-
tingi öncesi, 12 Ekim 2006
Perflembe akflam› TMMOB
önünden Yüksel Caddesine

100’ü aflk›n kifliyle meflaleli bir yürüyüfl düzenledi.
Yüksel Caddesinde yap›lan bas›n aç›klamas› Ankara
‹KK Sekreteri Ramazan PEKTAfi taraf›ndan okundu.

MADEN ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
Z‹YARET YAPILDI

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 20 Ekim 2006 ta-
rihinde Maden ‹flleri Genel Müdürünü ziyaret etti. Ya-
p›lan ziyarette, 5177 Say›l› Kanunla de¤ifliklik yap›lan
3213 say›l› Maden Kanunu, Maden Kanunu Uygula-

ma Yönetmeli¤i ve ‹zin Yö-
netmelikleri hakk›nda gö-
rüflmeler yap›ld›. Maden ça-
l›flmalar›nda Harita ve Ka-
dastro Mühendisli¤inin öne-
mi ve gereklili¤i vurgulanan

görüflmede, 3213 Say›l› Maden Kanunu Uygulama
Yönetmeli¤inde Harita ve Kadastro Mühendisli¤i hiz-
metlerinde yetki ve sorumlulu¤un eksik ifade edildi¤i
ve yanl›fl anlamalara neden oldu¤u belirtildi. Özellik-
le, Temmuz 2005 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› ile
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i ile Maden Kanunu
Uygulama Yönetmeli¤inin uyarl›l›k göstermeleri ge-
reklili¤i konusunda ortak görüfle var›ld›. Genel Müdür
Hilmi ÖZBEDEN görüflmeler konusunda ortak çal›fl-
malar›n ivedilikle yap›lmas› hususlar›nda Odam›z›n
koyaca¤› katk› ve destek için ve Kurumu ziyaretimiz-
den dolay› teflekkürlerini ve flükranlar›n› sundu. 

EMLAK MÜfiAV‹RL‹⁄‹ KANUNU TASARISI

“Emlak Müflavirli¤i Kanunu Tasar›s›” Baflbakanl›k Ka-
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Baflkanl›¤›’na gön-
derilmifltir. Tasar› ile ilgili Odam›z çal›flmalar› devam
etmektedir. TV5 ve Kanal B kanallar›n›n Odam›z Bafl-
kan› A. Fahri ÖZTEN ile yapt›klar› röportajlarda Tasa-
r› hakk›ndaki genel görüfller afla¤›da ifade edilmifltir:

Müflavir, dan›flman; “uzmanl›¤› nedeniyle bilgi ve gö-
rüflü al›nan kifli”, komisyoncu ise “bir iflte arac›l›k ya-
pan kimse”dir. Bu aç›dan tasar›n›n özü emlak komis-
yoncular›na iliflkin düzenlemeler içermekte, genel
hatlar›yla emlak komisyonculu¤u iflini bir yap›ya ka-
vuflturmay› amaçlamaktad›r. Müflavirlik, dan›flmanl›k
ifli ise e¤itim, yeterlilik, hizmetler aç›s›ndan çok daha
kapsaml› düzenlemeler gerektirmektedir. 

Kanun tasar›s›, adaylarda aranan nitelikler, e¤itim
durumlar›, verecekleri hizmetler aç›s›ndan müflavirlik
gereksinimlerini karfl›lamamaktad›r. Tasar› bu biçi-
miyle düzenlenerek meclise gönderilecekse ad› ‘Ta-
fl›nmaz Komisyonculu¤u Kanun Tasar›s›’ biçimde de-
¤ifltirilmelidir ve metinde geçen müflavir sözcükleri
yerine komisyoncu sözcü¤ü kullan›lmad›r. 

Tasar›n›n ‘Tafl›nmaz Dan›flmanl›¤› ve Komisyonculu-
¤u kanun tasar›s› biçiminde düzenlenmesi ülkemizin
uzun süreli gereksinimlerine çözüm getirecektir.
Böyle bir tasar›da komisyoncu ve dan›flmanlara ilifl-
kin düzenlemeler ayr› ayr› ele al›nmal›d›r. Bu öneri
benimsenirse tasar›n›n tümünün yeninden düzenlen-
mesi zorunlulu¤u ortaya ç›kar. 

HAR‹TA ‹fi GÜNLER‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹     

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan düzenlenen "Harita
‹fl Günleri 2006" 06-09 Kas›m 2006 tarihleri aras›n-
da YTÜ Konferans Salonu'nda gerçeklefltirildi.

Harita ‹fl Günleri etkinli¤i Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencilerinin bilim ve tekno-
lojideki geliflmelere paralel olarak Harita ve Kadast-
ro Mühendisli¤inin kurum ve kurulufllardaki yeri, ifl-
levi, sorumlulu¤u, önemi, geliflme durumu, özel sek-
törde yaflan›lan süreç ve tüm bu geliflmeler içerisin-
de "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›'n›n özgö-
revi ve öngörüsü” gibi konularda bilgi edinmelerine,
mesleki ve sosyal konular› tart›flmalar›n›, yar›nlara
dair geliflmelerde kendilerini bekleyen yol haritas›n›
görebilmelerinin sa¤lanmas› amaçlanm›fl olarak
özetlenebilir.

Etkinli¤in ilk günü, aç›l›fl konuflmalar›na Odam›z ad›-
na ‹stanbul fiubemiz Baflkan› M. Ali CANDAfi kat›ld›.
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Üç gün süren etkinlik boyunca, kurum ve kurulufllar
birer saatlik süre içerisinde Harita ve Kadastro Mü-
hendisli¤i meslek alan› ve sektördeki geliflmeleri, ça-
l›flma alanlar›, sorunlar›, çözüm önerileri ve yap›lma-
s› gerekli olan ifl, ifllem ve çal›flmalar›n› anlatarak de-
¤erlendirdiler. 

Odam›z ile ilgili bölümde ise, Genel Merkez Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN, Harita ve Kadast-

ro Mühendisli¤inin dü-
nü, bugünü, yar›n›,
Odam›z ile iliflkili yasal
tan›mlamalar›, yetki
ve sorumluluklar›,
Odam›z›n kuruluflu,
özgörevi, öngörüsü ve
di¤er çal›flmalar› hak-
k›nda iki saati bulan
bir sunum yapm›flt›r.

‹lgi ile izlenen sunu-
mun soru-cevap bölü-
münde de ö¤renci ve
di¤er kat›l›mc›lar tara-

f›ndan gündeme getirilen sorular Say›n ÖZTEN tara-
f›ndan yan›tland›. Gelece¤in genç Haritac›lar› olan
ö¤renci arkadafllar›m›z etkinli¤i, önemli bir sosyal,
kültürel ve bilimsel bir çal›flma olarak de¤erlendirdi.

CORS Çal›fltay›

K›sa ad› Sabit GPS istasyonlar›n›n kurulmas› ve iflle-
tilmesi olarak bilinen projenin çal›fltay çerçevesinde
15 May›s’ta düzenlenen panele, Odam›z panelist ola-
rak davet edilmifl, ancak konunun geliflimi, kültür
üniversitesinin sahipli¤i ve di¤er konular ele al›nm›fl,
Kültür Üniversitesi’ne yaz› yaz›larak süreç de¤erlen-
dirilmifltir. An›lan Çal›fltaya odam›z gözlemci olarak
kat›lm›flt›r. Odam›z› bu toplant›da genel sayman›m›z
ve STBK Jeodezi Komisyonu üyesi Rahmi Bey temsil
etmifllerdir. Konu ile ilgili geliflmeler yak›ndan izlen-
mektedir.

Kurum ve Kurulufl Ziyaretleri 

30 Haziran – 5 Temmuz tarihleri aras›nda, TMMOB,
Odalar›m›z ve üyelerimizi yak›ndan ilgilendiren “Mes-

leki Yeterlilik Kurumu” ve “Yabanc› Mühendis ve Mi-
marlar›n Çal›flmalar› Hakk›ndaki” yasa tasar›lar› üze-
rine, TMMOB’de belirlenen çal›flma ilkeleri çerçeve-
sinde kurumlar, kurulufllar ve TBMM ziyaret edilerek
geliflmeler hakk›nda bilgi verilip destek ve katk› is-
tenmifltir. Bu çerçevede Teknik Araflt›rma Genel Mü-
dürlü¤ü Genel Müdür Yard›mc›lar› ile TKGM Genel
Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›, Meslektafl Mil-
letvekilleri Orhan SÜR, Mikail ASLAN, Eski D›fliflleri
Bakan› ve AB Komisyonu Baflkan› Yaflar YAKIfi ile gö-
rüflmeler yap›lm›flt›r. Bu görüflmeler ile;  söz konusu
yasa tasar›lar› yan›nda ayr›ca TUS konusunun yasal
altl›¤›n›n geniflletilmesi, Mesleki Denetim uygulama-
s›n›n TKGM taraf›ndan yeniden zorunlu hale getiril-
mesi, Lisansl› Ölçme Bürolar› Yönetmeli¤i, Kamulafl-
t›rma Bilirkiflili¤i, Kamu ‹hale Yasas› çerçevesinde
Mühendislik Mimarl›k hizmetleri için ikincil bir mev-
zuat›n düzenlenmesi, yabanc›lar›n çal›flma izinleri ve
messleki yeterlilik konusu, Emlak Müflavirli¤i Yasa
Tasar›s› hakk›nda görüflmeler yap›lm›flt›r. 

TMMOB Baflkanlar Kurulu Toplant›s› 

Çal›flma program›m›z çerçevesinde Co¤rafi Bilgi Sis-
temleri sempozyumunun TMMOB ad›na odam›z sek-
reteryas›nda sürekli bir etkinlik olarak iki y›lda bir ya-
p›lmas›, Ekim 2007’de bu etkinli¤in gerçeklefltirilme-
si, yabanc›lara toprak sat›fl›, 2-B ve yabanc›lar›n ça-
l›flma izinlerine yönelik yasa tasar›s› hakk›nda imza
kampanyas›n›n yap›lmas›, Kamu ‹hale Kanunu’nun
de¤ifliklik çal›flmalar›n›n yak›ndan izlenilmesi, kamu-
laflt›rma bilirkiflili¤i yönetmeli¤inin takip edilmesi ve
30 Eylül’de ‹stanbul’da yap›lacak olan “Türkiye Sos-
yal Forumu”nda odam›zca “Toprak ‹nsan ‹liflkileri,
Yabanc›lara Toprak Sat›fl›” konulu bir seminerin dü-
zenlenmesi konular›nda öneriler yap›ld›. TMMOB ça-
l›flma gruplar›na kat›l›m sa¤lanarak gerekli destek ve
katk›n›n verilece¤i belirtildi. 2 Temmuz’da yap›lan bu
toplant›ya Genel Baflkan›m›z da kat›ld›.

11.THBTK için Atamalar

11. THBTK için Kurultay Baflkan›, Yürütme Kurulu
Baflkan› ve Yürütme Kurulu atanarak çal›flmalara
baflland›.
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11.THBTK ilk duyurusu yay›mland› 

4 Temmuz tarihinde 11. THBTK ilk duyurusu yay›m-

land›.

Kayseri Temsilcili¤imizde Ortak Toplant› 

26 Temmuz tarihinde Kayseri Temsilcili¤imizde üye-

lerimizle ortak bir toplant› gerçeklefltirildi. Sorunlar

tart›fl›ld›. Çözüm önerileri sunuldu. HKMO Genel Bafl-

kan› Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sekreteri Ertu¤rul CAN-

DAfi Genel Sayman› A. Ülkü KUTLU ve Örgütlenme

Sekreteri Ufuk Serdar ‹NC‹ toplant›ya kat›ld›.

Samsun fiube Denetleme ve Temsilciler
Toplant›s›

Samsun fiube Denetleme ve Temsilciler toplant›s›

05-06 A¤ustos tarihinde Samsun’da yap›lm›fl olup

Genel Baflkan›m›z Ali Fahri  ÖZTEN ve Genel Sekre-

terimiz Ertu¤rul CANDAfi kat›lm›flt›r.

THBTK Sponsor Firmalar Toplant›s› 

8 A¤ustos’da 11. THBTK çal›flmalar›na yönelik spon-

sor firmalar ile ilgili ortak toplant› yap›lm›flt›r.  Bu top-

lant›ya yurdun çeflitli yerlerinden sektör firmalar› ka-

t›lm›flt›r.

Genel Merkez Denetleme Kurulu Ortak
Toplant›s›

Genel Merkez Denetleme Kurulu Ortak Toplant›s›

12- 13 A¤ustos’da Yap›ld›.

Kamu Emekçileri Toplu Görüflmeleri

Odam›z, 15 A¤ustos’ta bafllayan kamu emekçilerinin

hükümet ile toplu görüflmelerinde emekçilerden ya-

na tavr›n› ortaya koyarak etkinliklere destek verdi.

TKGM ile Say›sal Kadastro Yap›m Projele-
ri Yüklenicileri ile toplant›

22 A¤ustos tarihinde, Say›sal Kadastro Yap›m Proje-

leri Yüklenicileri ile TKGM’de düzenlenen toplant›ya

Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN ve Yönetim Kuru-

lu üyesi Timur Bilinç BATUR kat›l›m› sa¤land›. Toplan-

t›da; yaklafl›k maliyetlerin düflüklü¤ü, hakedifl öde-

melerinde yaflan›lan s›k›nt›lar ve kadastro müdürlük-

lerindeki eleman s›k›nt›s› vb. konular gündeme geti-

rildi.

Adana fiube Denetleme Toplant›s›

Adan fiube Denetleme ve Temsilciler Toplant›s› 9 Ey-
lül’de Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN ve Genel Sekre-
ter Ertu¤rul CANDAfi’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

11.THBTK Dan›flma Kurulu Toplant›s›

11.THBTK Dan›flma Kurulu Toplant›s›  23 Eylül tari-
hinde ‹stanbul’da yap›ld›.

CORS TR ile ilgili Komisyon Toplant›s›

CORS TR çal›flmalar›n›n bir parças› olan Komisyon
Toplant›s› 30 Eylül’de ‹stanbul’da yap›ld›. 

40. Dönem Kesinleflen Çal›flma Program›

Odam›z 40. dönem çal›flma program› fiubelerimiz
görüflleri al›narak ve baflkanlar kurulunda genel ilke-
leriyle de¤erlendirilmesi sonucu Temmuz ay›n›n ilk
haftas›nda haz›rland›. Odam›z sitesine konularak
üyelerimize ve kamuoyuna duyuruldu.

Bakanl›ktan gelen mücavir alan s›n›rlar›
d›fl›ndaki imar mevzuat› yetkisiyle ilgili
yaz›

“Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve
Uygulama Genel Müdürlü¤ü ile yap›lan yaz›flmalar
sonucunda Belediye mücavir alanlar›nda (planl› ve
plans›z alanlarda olmak üzere) ifraz, tevhit, arsa ve
arazi düenlemesi, parselasyon plan› onaylanmas› ifl-
lemlerinin 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanununda yer
alan hükümler dahilinde, il özel idarelerine belediye
s›n›rlar› d›fl›nda kalan alanda imar yetkisi vermekle
birlikte, mücavir alanlarda belediyelerin yetkili oldu-
¤unun kabülü ile, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca
belirlenen belediye mücavir alan s›n›rlar› d›fl›nda ifraz
ve tevhit, arsa ve arazi düzenlemesi, parselasyon pla-
n› onaylanmas› ve ceza verilmesine iliflkin görevlerin
il encümenince ve il özel idaresince yürütülmesi ge-
rekti¤i fleklinde de¤erlendirilmektedir. “ fleklinde 18
Eylül tarihinde  bir cevap al›nm›flt›r.
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KANAL B Ana Haber
Yabanc›lara Toprak Sat›fl› konusunda 15 Hazi-
ran’da Kanal B Ana Haberlerinde Oda Genel Bafl-
kan›m›z A. Fahri ÖZTEN’in aç›klamalar› yay›nland›.

KANAL B Canl› Yay›n
Yabanc›lara toprak sat›fl›, Tapu ve Köy Kanunun’daki

de¤ifliklikler, mevcut fiili durum ve odam›z hakk›nda
bilgilendirme içerikli 21 Haziran tarihli 1 saatlik canl›
yay›na Oda Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN kat›ld›.

Yabanc›lar›n Çal›flma Esaslar›
Odam›z taraf›ndan Yabanc›lar›n ülkemizde çal›flma
esaslar›na iliflkin 4 Temmuz’da bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Yap›lan bu çal›flmalar Birgün Gazetesi’nde yay›nland›. 

Kanal B Canl› Yay›n
15 Temmuz tarihinde,“Yabanc›lara Toprak Sat›fl›” ve
“Kanunlar” konusunda 3 saatlik canl› yay›n yap›ld›.
Oturuma Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN kat›larak
odam›z görüfllerini dile getirdi.

Erciyes TV Ana Haber 
30 Temmuz akflam› Erciyes TV Ana Haberlerine Genel
Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN hem mesle¤imizi tan›t›c›
hem de sürece iliflkin genel bir de¤erlendirme yapt›.

Çay TV Ana Haberleri’ne Kat›l›m
“Do¤u Karadeniz K›rsal›nda Tapu - Kadastro Çal›flma-
lar›” forumunun Çaml›hemflin-R‹ZE'deki etkinli¤i için
Rize Valili¤i ile görüflüldü ve Çay TV 17 A¤ustos  Ana
Haber Bülteninde Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN
konu hakk›nda aç›klamalar yapt›.

Zigana TV
21 A¤ustos tarihinde, Genel Baflkan›m›z Trabzon Zi-
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gana TV’de “Kadastro çal›flmalar›nda baflta orman s›-
n›rlar› belirlenmesi olmak üzere mera, yaylak ve k›fllak-
lar›n yerlerinin belirlenmesindeki s›k›nt› ve eksiklikleri
dile getirdi ve çözüm önerilerini sundu. Bu konuda
OGM ve TKGM’nin ortak çal›flma yaparak ve gerekti¤in-
de uygulama gerekçelerinin yay›nlanmas› zorunlulu¤u-
nu dile getirdi. Ayr›ca yabanc›lara toprak sat›fl› konu-
sunda sorunlara de¤indi.”

Birgün Gazetesinde Forum Haberi
“Do¤u Karadeniz K›rsal›nda Tapu kadastro Çal›flmala-
r›” konulu forum “Karadeniz’de Sessiz Ç›¤l›k” bafll›¤›
ile bas›n bildirisine dönüfltürüldü. Birgün gazetesi 26
A¤ustos tarihindeki bask›s›n›n 2. sayfas›nda yar›m
sayfa haber olarak bas›ld›.

Yönetim kurulu Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZ-
TEN’in 18 Ekim günü TV5’e verdi¤i röpor-
taj›n ana hatlar›:
Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s› ile ilgili olarak birinci
derecede iliflkili olan odalardan ve üst birlikleri
TMMOB’dan görüfl al›nmad›. Tasar›da Yabanc› Müfla-
virlerin Hizmet üretebilece¤i söylenmekte oldu¤u vur-
gusunu yaparak sak›ncalar›ndan bahsedildi.

Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s› Ekim’de meclisten ge-
çen Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na ters oldu¤u
belirtildi. Bu nedenle Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s›
yeniden ele al›nmak zorunda. 

Emlak komisyonculu¤u ve Emlak Müflavirli¤i kavram-
lar›n›n ayr› ayr› ele al›narak ayr› ayr› yasal düzenleme-
lere gidilmesi gereklili¤i belirtildi. Komisyonculuk (ara-
c›l›k) ile Müflavirlik(uzmanl›k) aras›ndaki farka vurgu
yap›ld›. Yap›lan tasar›n›n kamulaflt›rma kanunu ile ara-
s›ndaki kopukluklara  de¤inildi.

Tafl›nmaz konusunda ülkemizde net bir de¤er bilgisi-
nin olmay›fl›n›n s›k›nt› yaratt›¤› ve ülkenin kar›fl kar›fl
tafl›nmaz de¤er haritas›n›n ç›kar›lmas› gereklili¤i vur-
guland›. Bunun da uzmanl›k gerektiren bir ifl oldu¤u-
nun alt› çizildi. Bu ifllemler yap›l›rken çok amaçl›, sür-
dürülebilir, ça¤dafl kadastro gereksinimi olan tüm ih-
tiyaçlar karfl›lan›cak flekilde çal›flma yap›lmas› gerek-
ti¤i ve böyle bir ifllemi de ancak konunun uzman› kifli-
lerin dan›flmanl›¤› ve yürütücülü¤ü ile yap›labilece¤i
söylendi. Yap›lan çal›flmalar›n kamuya yarar sa¤lama-
s›na dikkat edilmeli. Bas›m› ve haz›rlan›fl› odam›z tara-
f›ndan yap›lm›fl olan Yabanc›lara Toprak Sat›fl› kitapç›-

¤›ndaki bilgi ve belgelerin konuyla çok ilintili önemli
yerlerine de¤inildi.

Yönetim kurulu Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZ-
TEN’in 19 Ekim günü Kanal B’ye  verdi¤i
röportaj›n ana hatlar›:
Burada da komisyonculuk ile uzmanl›k aras›ndaki far-
ka de¤inilerek komisyonculu¤un bir ticari ifl alan› ol-
du¤u ancak müflavirli¤in bir uzmanl›¤› ifade etti¤inin
kar›flt›r›lmamas› gereklili¤i vurguland›. Müflavirlikle il-
gili meslek okulunun olmamas›n›n bir handikap oldu-
¤u bu nedenle multidisipliner bir alan oldu¤u ve konu-
nun mimarlar, harita mühendisleri, flehir planc›lar›, zi-
raat mühendisleri, jeologlar, endüstri mühendisleri ve
ilgili branfllarla ele al›nmas› gereklili¤i vurguland›. Ya-
banc›lar›n emlak müflaviri gibi çal›flmas›n›n önünün
aç›ld›¤› ve bunun da çok farkl› neticelere yol açaca¤›
belirtildi. 

Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s› ile Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanunu k›yaslanarak Emlak Müflavirli¤i Yasa
Tasar›s›’ndaki kopukluk ve uyuflmazl›klar belirtildi.

Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu’na de¤inilerek
yabanc› flirketlerin bu hizmetleri üretebilece¤i ve  mü-
flavirlik konusunda önünün aç›laca¤› belirtildi.

Tafl›nmaz de¤erlemesi iflinin uzmanl›k gerektiren, top-
rak insan iliflkisini teknik ve sosyal anlamda de¤erlen-
direbilen konusunun uzman› kifliler taraf›ndan ele al›n-
mas› gereklili¤i belirtildi. 

Emlak Müflavirli¤i Yasas› Tasar›s› ile ilgili TMMOB’dan
görüfl al›nmad›¤› ve bunun çok sak›ncal› bir süreci do-
¤uraca¤› belirtildi. Yabanc› emlak müflavirlerinin Tür-
kiye’de çal›flmas›n›n önünün aç›ld›¤› belirtilerek ko-
nuyla ilintili olarak Yabanc›lara Toprak Sat›fl› kitapç›¤›-
m›zdaki bilgiler söylendi. 

Yasayla meslek edinilemeyece¤i belirtilerek uygula-
mada oluflabilecek sorunlara de¤inildi.

CBS ve yaflayan, ça¤dafl kadastro gereksinimine ve
koflullar›na vurgu yap›ld›.

Bir kavram karmaflas› ve bilgi kirlili¤i yarat›larak insan-
lar›n yanl›fl yönlendirildi¤i ve ülkenin insan odakl› siya-
setten uzaklaflan bir politika içersinde oldu¤u belirtil-
di.
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Biz de “TEHL‹KEN‹N FARKINDAYIZ...” 

Cumhuriyet gazetesinin ‹stanbul/fiiflli’deki merkez binas›na bir hafta içinde üç kez bombal› sald›r›da bulunul-
du¤u haberini, üzüntü ile ö¤renmifl bulunuyoruz.  

Cumhuriyet gazetesine yap›lan bu alçakça sald›r›lar›n asl›nda, “özgür düflünceye, demokrasiye, laikli¤e,
Cumhuriyet rejimine ve rejiminin de¤erlerine, ilkelerine bu ilkeleri savunan ve yaflatan herkese” yap›l-
m›fl oldu¤unu biliyoruz. 

Bunun ilk olmad›¤›n› da biliyoruz. 

Ça¤dafl, devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever yap›s› ile demokrasinin kurum ve kurullar› ile hayata geçiril-
mesinden, bar›fl›n ve özgürlü¤ün hakim k›l›nmas›ndan ve tam ba¤›ms›zl›¤›n ana ilke olarak savunmas›ndan
ödün vermeyecek demokratik meslek kuruluflu olan Odam›z; 

Bu alçakça sald›r›y› fliddetle k›n›yor, 

Demokrasi, özgürlük ve bar›fltan yana olan baflta yaz›l› ve görsel bas›n olmak üzere tüm kurum, kurulufl, mes-
lek örgütleri, sendikalar ve kiflileri duyarl› olmaya ça¤›r›yor,  

Cumhuriyetimizin tüm kazan›mlar›n›n, de¤erlerinin yan›nda oldu¤umuzu belirtiyor, 

Hain sald›r›y› gerçeklefltiren tetikçiler ile arkalar›ndaki karanl›k güçlerin ortaya ç›kar›lmas› ve  adalete teslim
edilmesini talep ediyor,

Ülkemizin ayd›nlanma sürecinde verdi¤i mücadele ve katk›lar›ndan dolay› Cumhuriyet ve yi¤it çal›flanlar›n›n
yanlar›nda oldu¤umuzu ve sürecin takipçisi olaca¤›m›z› bildiriyoruz. 

Sayg›lar›m›zla duyururuz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Merkez Yönetim Kurulu
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MÜHEND‹S ve M‹MARINA YABANCI ‹KT‹DAR !

Türkiye’yi Pazarlamak Görevimizdir Diyen Bir Anlay›fl “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasar›s›” ile Yetinmedi.
TMMOB ve YÖK’ü  Devre D›fl› B›rakarak, “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›

TBMM Gündemine Tafl›d›.

TMMOB - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›,
MÜHEND‹S VE M‹MARLARINI YOK SAYAN  ‹KT‹DARA “DUR!” D‹YOR!

TEHL‹KEYE D‹KKAT: “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun Tasar›s›” yasaya dönüflecek olursa;

Yabanc› mimar ve mühendisler için 6235 Say›l› TMMOB Yasas› ile 3458 Say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda
Yasa uygulanmayacakt›r.
Akademik ve mesleki yeterlili¤i kan›tlanmam›fl yabanc› mimar ve mühendisler, ülkemizde hiçbir k›s›tlama
olmaks›z›n çal›flabilecektir.
Ülkemiz mühendis ve mimarlar›nda aranan koflullar, yabanc› mühendis ve mimarlar›nda aranmayacak; yabanc›
uyruklular lehine eflitsizlik yarat›lacakt›r.
Ülkemiz mühendis ve mimarlar›, kendi ülkesinde yabanc› ve mülteci konumuna gelecektir. Bir y›¤›n  denkli¤i
flüpheli yabanc› adeta tehdit unsuru olarak  ülkemiz  topraklar›na sokulacakt›r. Yaflam alanlar›m›za müdahale
artarak ve daha fliddetli bir flekilde devam edecektir.
Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis ve mimar›na ülkelerine giriflte s›nav uygularken; Suudi kökenli mühendis
ve mimar Türkiye’de diploma denkli¤ine ve mesleki yeterlili¤e tabi tutulmayacakt›r. Denkli¤i kabul edilmeyen
yabanc› bir ülkedeki üniversiteden mezun olan yurttafl›m›za mühendis-mimar yetkisi verilmez iken, ayn› Üniversit-
eden mezun yabanc› uyruklu kifliler ülkemizde serbestçe çal›flma hakk›na sahip olacakt›r. 
Ülkemizde say›s› 400 bine ulaflan Mühendis-Mimar ve fiehir Planc›s›n›n %30’u iflsiz iken yasan›n gerçekleflmesi
durumunda bu oran daha yükseklere ç›kacakt›r. Denkli¤i kabul edilmeyen yabanc› ülkelerdeki üniversite mezunlar›
dünya co¤rafyas›n›n dört bir yan›ndan (Ortado¤u, Orta Asya, Kafkaslar, Afrika vb. ) küresel sermaye arac›l›¤› ile
ülkemize getirilecektir. Bu insanlar ucuz emek gücü olarak görüldü¤ünden en düflük ücretle  çal›flt›r›lacak ve
Mühendis ve Mimarlar›n zaten çok düflük olan ücretleri bu yaklafl›mla daha da afla¤›ya çekilecek ve emekleri yok
say›lacakt›r. 
TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, üyelerinin hak ve ç›karlar›n› dün oldu¤u gibi bugün de, yar›n da
korumaya ve savunmaya devam edecektir. Emekten ve halktan yana, halk yarar›na,  ülkemiz  yarar›na  ayk›r›  tüm
düzenlemelerin karfl›s›nda olacakt›r. 
Kendi Mühendis ve Mimar›n› ve fiehir Planc›s›n› yok sayan bir anlay›fl, bilimi ve tekni¤i yok saymak çizgisine gelmifl
demektir. 
Emperyalizme karfl› verilen ba¤›ms›zl›k mücadelesinde, kurtulufl savafl›nda tren makinistlerinin yabanc› uyruklu
olmas›nda yaflanan s›k›nt›lar asla unutulmamal›d›r. 
TBMM çat›s› alt›ndaki tüm Milletvekillerimizi bu hassas konuda duyarl› olmaya davet ediyoruz.  
Bas›na ve kamuoyuna sayg› ile duyururuz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Merkez Yönetim Kurulu
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Say› : B.09.0.TAU.0.15.00.00
Dosya : 000096083
Konu : OSB

‹lgi : 19,06,2006 tarihli ve 3B15-586 say›l› yaz›n›z

‹lgide kay›tl› yaz›n›z ile Organize Sanayi Bölgeleri'nin “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif
ve Müellif Kurulufllar›n›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik” hükümlerine göre bünyelerinde çal›flt›rd›klar›
Harita Mühendislerince müelliflik yetkilerini kullan›p kullanmayacaklar› hakk›nda Bakanl›¤›m›z›n görüflü
istenmifltir.

15.04.2000 tarihinde 24025 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4562 say›l› Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunun Kurulufl bafll›kl› 3 üncü maddesinde “OSB s›n›rlar› içerisinde yap›lacak mevzii imar ve
parselasyon planlar› ve de¤ifliklikleri, OSB taraf›ndan yönetmeli¤e uygun olarak haz›rlan›r ve Bakanl›¤›n
onay›na sunularak, ‹l ‹dare Kurulu karar› ile yürürlü¤e girer. Onayl› OSB imar planlar› ilgili kurumlara bilgi için
gönderilir. “ denilmifltir.

Organize Sanayi Bölgelerinin kurulufl, yap›m ve iflletilmesi ile ilgili usul ve esaslar› belirlemek üzere düzenle-
nen Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤inde OSB Yönetim Kurullar›n›n görevlerini aç›klayan 22.
maddesinin (h) bendinde OSB'ye ait halihaz›r harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar plan›, parselasyon plan›
ve de¤ifliklikleri ile yol, at›k su, ya¤mur suyu, içme ve kullanma suyu, AG-OG elektrik, enerji nakil hatt› ve ben-
zeri altyap› ve ar›tma tesisi projeleri ile yap›lan ifllerine keflif ve ihale dosyalar›n› ilgili kanun ve yönetmelikler
do¤rultusunda haz›rlamak fleklinde görevlerinin oldu¤u,

Yönetmeli¤in 33 üncü maddesinin (a) bendinde: “ OSB kamulaflt›rma çal›flmalar›na bafllan›ld›¤›nda bölge
müdürü, harita mühendisi ve muhasebeci atan›r. Harita mühendisi temin edilemedi¤i takdirde, hizmet al›m›
yap›l›r. “ denildi¤i. Yönetmeli¤in parselasyon parselasyon plan yap›m esaslar›n›n bulundu¤u Yedinci
Bölümünün 63 üncü maddesinde, tapu kay›tlar›n›n ve haritalar›n›n elde edilmesinde “Düzenleme sahas›na
giren kadastro 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›kar›l›r. Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise Kadastro Müdürlü¤ünden temin edilir.”
denilmektedir.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Teknik Araşt›rma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

11 Temmuz 2006 tarihli Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen cevap
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Yine parselasyon planlar›n›n onay› bafll›¤› alt›ndaki 65 inci maddede kesinleflen parselasyon planlar›n›n
Mahalli Tapu ve Kadastro teflkilat›na gönderilecek belgeler aras›nda (d) bendinde “proje müellifinin ifl yap›m
sözleflmesinin örne¤i”nin yer almakta oldu¤u görülmüfltür.

Yuka›da s›ralanan kanun ve yönetmelik maddelerinden anlafl›laca¤› üzere Kanunun 4 üncü maddesinde yer
alan mevzii imar ve parselasyon planlar› ve de¤ifliklikleri, OSB taraf›ndan OSB uygulama yönetmeli¤ine uygun
olarak haz›rlanaca¤›, yönetmeli¤in ilgili 22 inci maddesinde ise, imar plan› ve parselasyon plan› ve de¤ifliklik-
lerine iliflkin keflif ve ihale dosyalar›n› ilgili kanun ve yönetmelikler do¤rultusunda haz›rlatman›n OSB yönetim
kurullar›n›n görevleri aras›nda yer ald›¤›, yine önetmeli¤in 33 üncü maddesinde, kamulaflt›rma çal›flmalar›na
bafllan›ld›¤›nda, Bölge Müdürlü¤üne, bölge müdürü ve harita mühendisini atanaca¤›, harita mühendisi temin
edilemedi¤i takdirde hizmet al›m›n›n yap›labilece¤i, Tapu Sicil Müdürlü¤ünden al›nacak dökümanlardan proje
müellifinin sorumlu oldu¤u, parselasyon planlar›n›n tescili aflamas›nda mahalli tapu ve kadastro teflkilat›na
gönderilecek belgeler aras›nda proje müellifinin ifl yap›m sözleflmesinin örne¤inin yer almas›n›n gerekti¤i
anlafl›lmaktad›r.

OSB yönetim kurullar›nca harita mühendisinin OSB'de kamulaflt›rma çal›flmalar› bafllan›ld›¤›nda Bölge
Müdürlü¤ünde istihdam edilece¤i, parselasyon planlar›n›n yap›m›nda ve öncesinde temin edilecek belgelerin
“proje müellifi” taraf›ndan temin edilece¤i tapu tescilinde de “proje müellifi” ile OSB aras›nda yap›lan ifl yap›
sözleflmesinin yer alaca¤› yönetmelik maddelerinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca, proje müellifinin
tan›m›nda Yönetmeli¤in 4 üncü maddesinde “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve
Müellif Kurulufllar›n Ehliyet Durumlar›na Ait Yönetmelik'te aranan flartlara haiz müellif ve müellif kurulufllar›
fleklinde olmas› tariflenmektedir.

Kuruluflu itibar›yle Anayasa'da tan›mlanan kamu tüzel kiflili¤ine haiz olmayan OSB'lerin kendi bünyelerinde
çal›flt›rd›klar› harita mühendislerine, kanun ile yetkilendirilen kamu kurum ve kurulufllar› aras›nda yer alma-
malar› nedeniyle yönetmelikte belirtilen harita mühendislik hizmetlerini yapt›rmalar›n›n mümkün olamaya-
ca¤›, ancak Anayasa'da belirtilen koflullara uygun kurulmufl kamu tüzel kiflili¤ine haiz OSB'lerin ise bu kap-
sama girmedi¤i de¤erlendirilmektedir.

Ahmet VURANDEM‹R

Bakan a.

Genel Müdür Yard›mc›s›
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Say›  : 1/G99- 736        31/07/2006
Konu : OSB.

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
fiUBE BAfiKANLIKLARINA 

‹lgi: a) 19.06.2006 tarih ve 3/B15-586 say›l› yaz›m›z
b) 11.07.2006 tarih ve 4838 say›l› B‹B TAUGM yaz›s›.

Kurulufl kanununda Özel Hukuk Tüzel Kiflisi olarak tan›mlanan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde
Harita Mühendisi kadrosunda ücretli olarak çal›flan Harita ve Kadastro Mühendislerinin kendi adlar›na ya da
OSB’ler ad›na müelliflik yetkileri bulunup bulunmad›¤› hususunda baz› kurum ve kurulufllar ile yaflanan
s›k›nt›lar de¤erlendirilerek ilgi (a) yaz›m›zla Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama
Genel Müdürlü¤ü’nden görüfl istenilmifltir. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü ilgi (b) yaz›s›yla özetle;
“Kuruluflu itibariyle Anayasa’da tan›mlanan Kamu Tüzel Kiflili¤ine haiz olmayan OSB’lerin kendi
bünyelerinde çal›flt›rd›klar› Harita Mühendislerine, kanun ile yetkilendirilen Kamu Kurum ve Kurulufllar
aras›nda yer almamalar› nedeniyle yönetmelikte belirtilen Harita Mühendislik Hizmetlerini yapt›rmalar›n›n
mümkün olamayaca¤›, ancak Anayasa’da belirtilen koflullara uygun kurulmufl ve Kamu Tüzel Kiflili¤ine haiz
OSB’lerin bu kapsama girmedi¤i” hususlar› belirtilmifltir. 

Yukar›dan da anlafl›laca¤› üzere, kurulufl Kanununda özel hukuk tüzel kiflisi olarak tan›mlanan OSB’lerin
bünyesinde  Harita Mühendisi ünvan›yla çal›flan kiflilerin kendi adlar›na ya da OSB’ler ad›na müelliflik yetki-
leri bulunmamaktad›r. 

Uygulaman›n belirtilen kapsamda izlenmesi ve gerekti¤inde yaz›m›z do¤rultusunda ilgili kurum ve
kurulufllar›n bilgilendirilmesi hususlar›nda;

Bilginizi ve gere¤ini önemle rica ederiz. 

Ertu¤rul CANDAfi
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter
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Say›   : 3/B15- 1022          20/10/2006
Konu : Say›sal Kadastro ve Birim Fiyatlar

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NE 
ANKARA

Tapu ve Kadastro Teflkilat›n›n kuruluflunun 159 uncu y›l› kutlamalar› May›s 2006 tarihinde gerçeklefltirilmifl
olup, bu kapsamda “ Tapu ve Kadastro Kongresi” düzenlenmifl ve etkinli¤e bir çok kurum ve kurulufl temsil-
cileri, uygulay›c›lar, yöneticiler, mühendisler, bilim insanlar›, akademisyenler ile TBMM üyesi milletvekilleri
kat›larak hem bilimsel bildiri sundular hem de görüfl ve önerileri aç›klayarak kongreye katk› ve destek verdi-
ler.

Kadastro Kongresi’nde, mülkiyet kavram›n›n insanl›¤›n üretime geçti¤i andan itibaren gündeme geldi¤i, dün-
yada son yüzy›llarda topra¤a ve kadastroya bak›fl›n önemli ölçüde de¤iflti¤i, topra¤›n ço¤almayan k›t bir top-
lumsal kaynak olarak karfl›m›za ç›kt›¤› ifade edilmifltir. Ayr›ca kongrede; günümüzde kadastro’nun dünya ül-
kelerince yeniden tasarlanmakta oldu¤u, çeflitli yönleri ile tart›fl›ld›¤› dile getirilerek, ülkemizde 1912 y›l›ndan
itibaren kadastro çal›flmalar›n›n yap›la geldi¤i, Türk Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak tafl›nmaz
mallar›n mülkiyet haklar›n›n tesis edildi¤i, say›sal kadastral haritalar›n h›zla yap›lmakta oldu¤u ve devletin  so-
rumlulu¤u alt›nda olan modern tapu sicilinin oluflturuldu¤u,  vatandafl›n devlete ve devletin vatandafla olan
karfl›l›kl› güveni tesis eden yaz›l› belgenin, yani Tapu’nun da TKGM nün yetki ve sorumlulu¤unda oldu¤u bir
kez daha dile getirilmifltir.

Kongre de kentlerimiz dahil tüm yaflam alanlar›m›z›n daha sa¤l›kl› bir flekilde planlanabilmesi, çevrenin yafla-
n›labilir halde düzenlenmesi, do¤al kaynaklar›n yönetimi, ekonomik anlamda vergi kay›plar›n›n önlenmesi, ta-
r›m politikalar›n›n gelifltirilmesi, orman, mera, k›y› ve benzeri alanlar›n etkin kullan›m›, her türlü kamulaflt›r-
ma ve altyap› hizmetlerinin sa¤lanmas›, topraklar›m›z›n verimli kullan›lmas›, ulusal güvenlik aç›s›ndan yaban-
c›lar›n toprak edinimlerinin gerçekçi bir flekilde izlenmesi, kent ve co¤rafi bilgi sistemlerinin kurulmas› ve ya-
flat›lmas›, e- devlet projesinin hayata geçirilmesi dahil tüm ifl ve ifllemler için Say›sal Modelde Kadastronun
sonsuzlu¤u, bitmeyece¤i, çok amaçl› ve yaflayan ça¤dafl bir kadastronun yarat›lmas› gereklili¤inin kaç›n›l-
mazl›¤› ortak görüfl olarak vurgulanm›flt›r. Kongre Sonuç Bildirgesi’nde tespitler, öneriler ve yap›lmas› gere-
ken konu bafll›klar›na  özetle yer  verilmifltir.

Tapu ve Kadastro çal›flmalar›n›n bir bölümü özellikle son dönemde hizmet sat›n alma yöntemi ile ARIP ve K‹K
kapsam›nda yerine getirilmektedir. Çal›flmalarda belirli bir h›z›n üzerine ç›k›lmas›, sa¤l›kl› ve nitelikli bir sonu-
cun al›nabilmesi, nitelikli eleman konusu, donan›m, bölge ve co¤rafi koflullar ile di¤er etkenler de¤erlendiril-
di¤inde yaklafl›k maliyetlerin düflüklü¤ü sürekli gündeme getirilen bir konu olmufltur. Odam›z üyesi gerçek ve




