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ÖNSÖZ

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubemizce düzenlenen “Tapu 
Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu” konulu panel 24 Aralık 2010 
tarihinde Adana’ da yapılmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN‘in yürütücülüğünde gerçekleştirilen panele; Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Sayın 
Osman İYİMAYA, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri Sayın Nihat ŞAHİN, Oda-
mız önceki dönem başkanlarından ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenleme-
leri Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin ÜLKÜ konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Panelin birinci bölümünde katılımcılar tarafından sırayla açılış konuşmaları 
yapılmış, “Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” konularında bugün yaşanan sorunlar, 
gelişmeler ve bu konuyla ilgili düşünceler paylaşılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, panelin ikinci bölümünde, soru ve cevaplar 
kısmına geçilmiş, katılımcılar tarafından sorulan sorulara panelistler tarafın-
dan açıklamalar getirilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu panelde genel olarak; Bağımsız Bölüm Planları ve Vazi-
yet Planlarının hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB, Teknik Uygulama Sorum-
luluğu (TUS), Lisanslı Harita Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, Parse-
lasyon Planlarının hazırlanması ve uygulanması, Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 
uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. konular dile getirilmiştir.

Verimli geçen etkinliğin hazırlanmasında katkı ve emeği geçen herkese Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak teşekkür ediyoruz.

HASAN ZENGİN
TMMOB / HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ 
VE

 TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) PANELİ

Oturum Başkanı: Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Başkanı)
24 Aralık 2010

AÇILIŞ KONUŞMALARI

-----&-----

CEM KÜÇÜKEKMEKÇİ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Sek-
reteri) - Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Başkanım, TAU Genel Müdü-
rüm, Bayındırlık ve İskân İl Müdürüm, Seyhan Kadastro Müdürüm, müdür yardımcı-
larım, kent yöneticileri, değerli meslektaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar bugün burada meslek alanımıza 
giren önemli bir uygulamanın konu edildiği, “Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” pane-
linde bir aradayız. Odamız tarafından da yoğun bir emek sarf edilerek oluşturulan 
“Tapu Planları Tüzüğü” uygulamaları bu panelde tartışılacak, çıkan sonuçlar Tüzü-
ğün uygulanması noktasında meslek alanımıza katkılar sağlayacaktır. HKMO Genel 
Başkanlığımızın katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz bu panelin Adana’mıza, ülkemi-
ze, meslek alanımıza katkılar sağlamasını diler hepinize saygılar sunarım.

Panelin açılış konuşmasını yapmak üzere Adana şube başkanımız Sayın Hasan 
Zengin’i kürsüye davet ediyorum. 

HASAN ZENGİN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı) 
- Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, TAU Genel Müdürüm, Adana Bayındırlık ve 
İskân İl Müdürüm, Tapu Kadastro Müdürüm, müdür yardımcılarım, değerli kent yö-
neticileri, değerli meslektaşlarım; hepinizi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız 
adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar; ülkemizin temel sorunlarının başında “Çarpık Kentleşme-
nin” olduğu hepimizce bilinmektedir; ancak, çarpık kentleşmenin yaratmış olduğu 
sorunların boyutu hala tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle gün geçtikçe 
katlanarak büyüyen kentsel sorunlarımızın çözümü de zorlaşmaktadır.

Çarpık kentleşmenin temelinde yerel yönetimlerdeki personel, bilgi, kaynak 
eksikliği vb. sayılabilir; ancak en önemlisi siyasi ve ekonomik rant uğruna sıkça 
değiştirilen planlar ve plan uygulamaları gelmektedir. Mevcut yasalarımız, yönet-
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meliklerimiz de planlama uygulama süreçlerinde yaşanan olumsuzlukları giderecek 
düzeyde değildir. Söz konusu yasa ve yönetmeliklerin ülkemizde yaşanan olumsuz-
lukları giderecek biçimde düzeltilmesi yönünde biz meslek odalarının uzun zaman-
dan beri çalışmaları bulunmaktadır. Bunları zaman zaman yaptığımız etkinliklerde 
sizlerle paylaşmaktayız.

Ülkemizde kentleşme sorunlarının en yoğun biçimde yaşandığı kentlerden birisi 
maalesef Adana’mızdır. Nedenlerine baktığımızda başta bahsettiklerimizin yanın-
da; Adana’mızın 80’li yıllarda yoğun göç alması söylenebilir. Daha sonra planlama 
ve uygulama süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar sonucu belediyelerimiz aleyhine 
açılan davalar, hazinenin açmış olduğu davalar, planlama süreçlerini sekteye uğrat-
mıştır ve sonuçta oluşan olumsuzluklar acilen çözüm beklemektedir. Parçacı yakla-
şımlar da sorunu çözmek yerine artırmıştır.

Panel öncesi Odamızca belediyelerimiz ziyaret edilmiştir. Özellikle Çukurova 
Belediyemizin büyük bir bölümünde imar hareketleri durmuş durumda, bu alanların 
neredeyse Belediye ile bağlantısı kalmamıştır. Büyük bir bölüm “Yaban Hayatını Ge-
liştirme Sahası” olarak belirlenmiş, bir kısım alanda açılan davalar sonucunda plan 
iptalleri söz konusu olmuştur.Yaban Hayatını Geliştirme Sahası, 1980 yılında kentin 
gelişme sahası olarak belirlenen alanın içerisinde yer almakta ve üzerinde binlerce 
konut bulunmaktadır. Seyhan, Yüreğir, Sarıçam Belediyelerimizin de durumu farklı 
değildir. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu nazım planlarda da büyük oranda 
iptaller söz konusudur.

Bizler yıllardır, kentleşme süreçlerinde sorumluluklarımızı tam olarak yerine 
getiremediğimizden yakınmaktayız. Planlama ve uygulama süreçlerinin son aşa-
ması olan binaların projesine uygun olarak araziye aplike edilmemesi temelden su 
basmana, gabariye kadar yatay ve düşey sorumluluğunun bizler tarafından yerine 
getirilmemesi çarpık kentleşmenin en büyük nedeni olmaktadır.  Halihazır harita-
nın sağlıklı olması, üzerine yapılan planın, sonra yapılan imar planı uygulamasının 
sağlıklı olması çarpık kentleşmenin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Sonuçta 
binalar projesine uygun olarak yerine inşa edilmiyor ise, haritanın, planın ve uygu-
lamanın doğru yapılmasının önemi kalmamaktadır.

Değerli Katılımcılar, Bilindiği üzere; 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hak-
kında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda, 
Mühendislik ve Mimarlık faaliyetlerinde bulunabilmek için genel şartlar belirlenmiş 
olup, mühendislik disiplinlerinin yapabilecekleri iş ve işlem türleri ile yetki alanları 
yönetmelik düzeyinde mevzuatlarla belirlenmiştir. Bu anlamda, meslek disiplinimi-
zin görev ve yetkilerinin bir kısmı, ilk defa yönetmelikten üst bir yasal dayanak olan 
tüzük ile belirlenmiştir. 

Tapu Planları Tüzüğü ile birlikte meslek alanımızda; “bağımsız bölüm planı”, 
“vaziyet planı”, “planların reddi” vb. kavramlar karşımıza çıkmaktadır.
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“Tapu Planları Tüzüğü” nün hazırlanması için Danıştay 1. Dairesinde yapılan 
toplantılara Odamız destek vermiş, tüzüğün şekillenmesinde yoğun emek harcan-
mıştır.

“Tapu Planları Tüzüğü” gereği yapılacak olan uygulamalar, planlama ve uygu-
lama süreçlerinde eksik bırakılan ve sahibi bilinmeyen, yapılaşma süreçlerindeki 
uygulamalara son verecek, mahkemelerde biriken birçok mülkiyet davasının büyük 
bir miktarda önüne geçecek ve en önemlisi çarpık kentleşmenin de önlenmesinde 
önemli bir aşama olacaktır. Tapu Planları Tüzüğü, 27.08.2008 tarih 26980 sayılı Res-
mi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak uygulama noktasında eksiklikler bulunmaktadır. 
Gelinen süreçte ruhsat öncesi, vaziyet planı, genel durum planı ve eklerinin ilgili 
kurumlarca aranması gerekmektedir. Bu yapıldığı sürece bahse konu olumsuzlukla-
rın önüne geçilebilecektir.

CEM KÜÇÜKEKMEKÇİ - Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Zihni Aldırmaz’ı kürsüye davet ediyorum. 

ZİHNİ ALDIRMAZ (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) - Sayın Başkanım, de-
ğerli panelistler, çok kıymetli meslektaşlarım; Adana’nın en çok ihtiyacı olan bir ko-
nuda panel düzenlemenizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, Adana mülkiyet problemleriyle ilgili sıkıntılı günler yaşıyor. Ancak 
bu sıkıntıları gidermenin bir yolu;  bu tip panellerde arkadaşlarımızın birlikte dü-
şünmesi ve ne şekilde hareket edeceğimizin belirlenmesidir. Belediyeler başka türlü 
uygulama yapıyor, özel sektör “Bu şekilde olmaz, bu şekilde olur” diyor, kadastroya 
gidince “Şunlar eksik” deniliyor, mahkemeye gidince de bilirkişi arkadaşlarımızın 
farklı görüşlerinden dolayı her mahkeme farklı farklı kararlar veriyor. Bu tip pa-
neller, bu tip toplantılar, aslında hepimizin ortak akıl çevresinde toplanmamızı ve 
doğru düşünmemizi de sağlayan bir uygulama ve bunların çokça yapılması lazım. 

Ben bazı ilçe belediyelerinden arkadaşlarımı görüyorum, ama genelde uygulayı-
cı arkadaşlarımızın biraz uzak kaldığını görmekten dolayı üzülüyorum. Büyükşehir 
Belediyesi olarak, hem genel sekreter yardımcılarımız, hem daire başkanlarımız, 
hem de ilgili müdürlerimizin hepsi burada, danışmanlarımız burada. Biz bu işe çok 
önem veriyoruz ve bu paneliniz hakikaten Adana’ya çok şey kazandıracaktır. Bunu 
yazılı hale getirirseniz bütün ilçe belediyelerimize de bu bilgi ve deneyimlerimizin 
aktarılmasında büyük fayda olacağını düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

CEM KÜÇÜKEKMEKÇİ - Değerli konuklar; Bayındırlık İl Müdürümüz de aramızda 
sanırım kendisi de konuşma talep ediyor. Buyurun sayın müdürüm. 

AHMET KIRILMAZ (Adana Bayındırlık ve İskân İl Müdürü) - Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı, değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Güneyin incisi Adana’da yaşıyoruz, ama hakikaten ilimizde çok ciddi imar so-
runları var. Bunlar baş edilemez değil, yeter ki tedbir alalım, zamanında gerekli 
çalışmaları yapalım. Belki de bu çalışmalara bu panel bir önayak olacak. Bu bakım-
dan, bu paneli düzenleyen Harita Mühendisleri Odası Adana Şubesine de teşekkür 
ediyorum. 

Bilhassa ilimizde, Yüreğir ve Seyhan bölgeleri çok ciddi imar çalışmaları ge-
rektiriyor. Zannediyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve diğer ilgililer bu 
konuları yakından takip ediyorlar, ama bu çalışmalar biraz zaman istiyor. Şu an ili-
mizdeki en önemli imar sorunu, Seyhan ve Yüreğir’deki imar sorunları. Çok kısa bir 
sürede bu işlerin altından kalkılmayacak belki, ama iyi bir planlamayla bunların za-
man içinde çözüleceğini düşünüyorum. Ancak şimdiden gerekli önlemleri, tedbirleri 
almamız gerekiyor, gerekli kadastro ve imar çalışmalarını başlatmamız gerekiyor. 

Ayrıca biraz önce Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanımız 
belirtti; Çukurova bölgesinde, yaban hayatı koruma alanının içine alınan bir bölge 
var. Orada, sivil binaların yanı sıra kamuya ait birçok bina da var. Bu bakımdan o 
sorunun da mutlaka çözülmesi gerekiyor. İlimizdeki ilgililer bu konuyu takip edi-
yorlar, bunu da burada katılımcılara belirtmek istiyorum. Ayrıca Sayın Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürümüz ilimize kadar 
teşrif ettiler, panele katılıyorlar; hem ilimize, hem de bu konuya önem verdiklerini 
göstermiş oldular. Bu bakımdan da kendilerine teşekkür ediyorum. Panelin ilimize 
gerekli katkıları sunacağını düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

CEM KÜÇÜKEKMEKÇİ - Şimdi de panelimizi yönetmek üzere Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Ali Fahri Özten’i davet ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI (Ali Fahri Özten) – Değerli konuklar, değerli misafirler, sevgili 
meslektaşlarım, basının değerli temsilcileri sizleri Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz.

Adana Şubemizde düzenlenen etkinliğimizin mesleğimize, mühendislik mimarlık 
hizmetlerine, kentlerin düzgün kentleşmesine ve yapılaşma sürecine büyük katkı 
sağlayacağı inancıyla paneli başlatıyorum. 

Zamanı çok iyi kullanmak açısından hemen panelistleri izninizle buraya davet 
etmek istiyorum: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Sayın Osman İyimaya. Sayın Genel Müdürüm; buyurun lütfen. Yine Bayındır-
lık ve İskân Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Sayın Nihat Şahin; buyurun.  Önceki dönem 
Oda Başkanımız ve şu anda Odamızın Kırsal ve Kentsel Alan Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Ülkü; buyurun lütfen.

Biz mühendisler ve mimarlar, ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında toplumun ya-
rarı yönünde uğraşan bir meslek disiplini olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi 
ki sıkıntılı ve sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın meslek odalarına yüklediği görev-
lerin bilinci içerisindeyiz. Kentlerin kent kültürüyle, kentleşmeyle hangi seviyede 
gittiğini hep birlikte görebiliyoruz. 

Eğer bir ülkede 15 kez imar affı çıkartılıyorsa, bu ülkenin bugün yaşanmaz nok-
taya geldiğini birlikte sorgulamak zorundayız. Eğer kentlerin gelişmesine ilişkin mü-
hendis ve mimarlar kendi mühendislik yetki ve sorumluluğunu kullanırken siyasal 
baskılardan kaçamıyorlarsa ya da kentleri yönetenler mevcut yasalar, mevzuatlar 
ve planların dışında farklı bir uygulamaya girebiliyor ise, bugün kentler, az önce de 
ifade edildi, Seyhan ve Yüreğir’de olduğu gibi imar sorunu başta olmak üzere ciddi 
sıkıntı ve sorunlar ile karşı karşıyadır. 

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, kentlerimizin istenen çağdaş düzeyde bir 
kentleşme sürecini yaşamadığını görebilirsiniz. Bugün Türkiye’de 400 bin mühendis 
ve mimar var; ya 400 bin mühendis ve mimar görevini yapmıyor, ya Türkiye’de bu 
yöndeki yasalar ve yönetmelikler çok eksik ya da uygulamada çok büyük sıkıntılar 
var. Kentleri yönetenlerin ve ülkeyi yöneten siyasal iktidarların, uygulamaya koy-
dukları yasalarla ve yönetmeliklerle, kentlerin bugünkü konumlarında, sorumluluk-
larını göz ardı etmemeleri gerekiyor. 

Bizler, Meslek Odası olarak mühendisliği, mimarlığı, ülkenin kalkınmasında ve 
gelişmesi yönünde çalışmalarla sürdürdüğümüzü söylüyoruz. Tabi ki mühendisler, 
mimarlar ve meslek odaları, gerek belediyeler olsun, yerel yönetimler olsun, gerek 
kamu kuruluşları olsun, mevzuatla birlikte gelişen süreci değerlendirip birlikte ele 
almak, birlikte sorgulamak, bilgiyi paylaşmak ve süreci daha iyi bir noktaya taşımak 
adına çalışmaları hep birlikte yürütmek durumundayız.  
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Konumuz “Tapu Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu”. Bakanlık 2 
yıl önce Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Yasası ve Tapu Planları Tüzüğü çerçevesinde 
önemli bir genelge yayınladı. Bilindiği üzere “tüzük” çıkarmak Türkiye’de mevzuat 
konusunda zor bir uygulama. Yasayı daha kolay çıkartırsınız, yönetmeliği ilgili ba-
kanlık da çıkarabilir ancak tüzüğü Danıştay 1. Daireden geçirmeden, olur almadan 
Bakanlar Kurulu yayınlayamaz. Dolayısıyla çok ciddi bir mevzuattır tüzük. Söz ko-
nusu tüzük özellikle de Medeni Kanunun mülkiyetle ilgili hükümleri çerçevesinde 
düzenleniyorsa, aslında yaşamımızı düzenliyor demektir. 

Tapu Planları Tüzüğü bugün uygulamada nerededir, Bakanlığın yayınladığı 2 yıl 
önceki genelge, başta belediyer olmak üzere, uygulanıyor mu? Zaten bu panelin 
yapılma nedenlerinden biri de budur. Diğer kentlerimize örnek olacak büyük kent-
lerimizde ilgili Tüzük ve Bakanlık Genelgesi uygulanmıyorsa, çok ciddi sorunlarımız 
var demektir. 

Son dönemde birçok yasada değişiklik yapıldı. Yasayla birlikte birçok yönetmelik 
de değişti, ama özellikle Kat Mülkiyeti Yasası’nın değişmesiyle birlikte, bürokrasiyi 
azaltma amacıyla gündeme gelen değişikliklerle, belediye, yerel yönetimler yapı 
kullanım izin belgesi verdikten sonra,  kadastro ve tapu müdürlükleri resen tescil 
işlemlerini gerçekleştirecek ancak, hemen akla şu soru geliyor: Belediyeler yapı 
kullanım izin belgesi verirken nelere dikkat etmelidir? Planlama ve uygulamayla 
birlikte ele aldığımızda, özellikle Tapu Planları Tüzüğünde de çok net ifade edilen, 
mimari proje ve eklerine göre hazırlanan vaziyet planına göre, yapının  araziye, 
parsele uygulanıp yapılaştığı, eklerine göre sonuçlandığı bu uygulamanın röleve 
ölçülerinin yapıldığı ve belediyenin yapılan çalışmaları kontrol edip yapı kullanım 
izin belgesi ekinde bu ölçüleri de ekledikten sonra bu şekilde tapu müdürlüklerine 
gönderilip gönderilmediği tartışma konusu; çünkü bu henüz tam olarak yapılmıyor. 
Genelge var, Tapu Planları Tüzüğü var, yasası, mevzuatı hazır, fakat uygulanmıyor. 

Bir yerel yönetici, bir belediye başkanı, il özel idaresi ya da yereldeki birimle-
rimizin, tüm çalışmalarıyla birlikte o kenti insan yaşamına uygun, kent kültürüne 
uygun bir kentleşme sürecine taşımak durumunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, 
panelin isminde de var; “teknik uygulama sorumluluğu”. Bir yapıyı mimari proje, 
statik proje vb. projelerine göre, zemine uygulanması, subasman seviyesi, temel 
vizesi ve gabarisine kadar proje verilerine göre kontrol edin. Bu binanın mimari 
projesine ve eklerine göre, aplikasyon projesine göre yapılıp yapılmadığını kontrol 
edin. Eğer yapı ilgili projelerine göre yapılıp yapılmadığı istenilen düzeyde kontrol 
edilir olsaydı, bugün (belki Adana düz olduğu için çok rahat) kaldırımlarda yürüne-
miyor olmazdı. Kaldırımlar testere ağzı gibi kademeli kademeli. Binaların girişleri 
biri üstte, biri altta; birinde 3 basamak çıkıyorsunuz, birinde 2 basamak aşağı ini-
yorsunuz. Neden? Her yönüyle rantsal yaklaşım öne çıkmaktadır. 

Eğer kentlerimizi rantlara feda edeceksek, geleceğimizi de bu anlamda feda 
ediyoruz  demektir.
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Evet, panelimizde uzmanlar var, genel müdürlerim var. Ben hemen Tapu Planı 
Tüzüğünün hazırlanması sürecinde çok emeği geçen, o dönem Tapu Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı olan ve şu an Bakanlık Müşaviri görevini yürüten Nihat Şahin’e 
dönmek istiyorum; Tapu Planları Tüzüğünde ne amaçlandı, ne düşünülüyordu, geli-
nen noktada durum nedir? 

NİHAT ŞAHİN (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşaviri) - Sayın Büyükşehir Be-
lediye Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, değerli meslektaşlarım; bu paneli düzen-
leyen HKMO Adana Şubemize ve buna destek olan Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Merkezimize ben de çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok önemli bir 
konuyu gündeme getirdiler burada.  

Medeni Kanun mülkiyet hakkını nasıl tanımlamış, oradan söze başlamak istiyo-
rum. Medeni Kanunun 705. maddesi, bir taşınmazın mülkiyet kazanmasının tescille 
olacağını öngörmüş. Yine 719. maddesi, “Taşınmazın sınırları, tapu planları ve arz 
üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. Tapu planlarıyla arz üzerindeki işaretler 
birbirini tutmaz ise, asıl olan, plandaki sınırdır” diye bir ifade kullanıyor. Bu mes-
leğimiz açısından çok önemli bir ifade; tapu planı üzerindeki sınırı Medeni Kanun 
esas kabul ediyor. Buradan da Medeni Kanun hem bizim mesleğimize verdiği önemi 
vurgulamış oluyor, hem de bir yol gösteriyor bize. Öyle bir plan üretmeliyiz ki, bu 
plan esas olmalıdır. 

Kanunun 998. maddesi, tapu siciline taşınmaz olarak nelerin kaydedileceğini 
düzenlemiş. Bunlar arazi, taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, kat 
mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler olarak üç başlık altında toplanmış. Avrupa 
ülkelerinde gemiler, uçaklar gibi başka bazı kayıtlar da taşınmaz kütüğüne kaydedi-
liyor, ama ülkemizde 3 temel unsur var. 1000. maddesi tapu sicilini tariflemiş; tapu 
sicili, tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri ve plandan oluşmaktadır. 
1003. maddesi, “Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmi bir ölçüme 
dayanan plan esas alınır” demektedir.  Burada Medeni Kanun, Tapu Planları Tüzü-
ğünün çıkması konusunda bize bir yol gösteriyor; planların nasıl hazırlanacağının, 
tüzükle belirlenmesi burada öngörülüyor; işte Tapu Planları Tüzüğü, Medeni Kanuna 
dayanarak çıkarılan bir tüzüktür.

Baktığımız zaman, özetle neler getirmiştir? “Türk Medeni Kanununun taşınmaz-
lar ve tapu kütüğüne tescili ve sınırların belirlenmesinde esas alınmasını öngör-
düğü tapu planlarının yapımına, üzerindeki değişikliklerin izlenmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemek” amaç maddesi olarak belirlenmiştir. Kapsamına baktığımız 
zaman, kadastro, yenileme, sayısallaştırma, düzeltme çalışmaları sonunda oluş-
turulan haritaları, tescile konu harita ve planları, mahkeme kararlarının eki olan 
haritaları, değişiklikler sonucu düzenlenen haritaları, tescile konu diğer harita ve 
planları kapsamaktadır. 
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Yeni getirilen kavramlar ve tanımların en başında “vaziyet planı” yer almakta-
dır; “parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik altyapıların yapı 
ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktala-
rına dayalı biçimde teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde dü-
zenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve 
planı şeklinde” tanımlanmaktadır. Bu tanım, bugüne kadar yaygın olarak mimarlar 
tarafından hazırlanan vaziyet planlarından farklıdır. Binanın eklentileri ve teknik 
altyapılarının parsel içerisindeki konumlarının sayısal olarak ifade edilmesi, tapu 
kaydına ve tescile esas kadastral plan olması yönüyle bir farklılık arz etmektedir. 
Tüzükte meslek disiplinimiz tarafından yerine getirilmesi öngörülen bu işlem ve 
tanım, TUS uygulamalarının da altyapısını güçlendirmektedir. 

Yine bir temel kavram da “bağımsız bölüm planı”; “kat irtifakı veya kat mül-
kiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklen-
tilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, 
vaziyet planındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel 
şekilde gösteren plan ve projesi” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Şimdiye kadar yaptığımız haritaların çoğu, tapu siciline esas olan kadastro paf-
talarıydı, bunlar zaten yapılmaktaydı; ancak tapu siciline kayıtlı olan bağımsız 
bölümlerin harita yapımı yönüyle yetkili mühendis tarafından hazırlanan haritası 
veya planı bulunmamakta olup, Medeni Kanunun öngördüğü kayıt ve plan eşleşmesi 
bağımsız bölümlerde yapılmamaktaydı. Tüzükle birlikte ilk defa bağımsız bölümün 
yer gösterilmesi şeklinde bu da düzenlenmiş oldu. 

Karşımıza çıkan bir başka ifade, resmi ölçüm; “tapu ve kadastro mevzuatıyla 
ölçü tekniğine uygun ve kontrollü olarak üretilen, kadastro müdürlüğünce onana-
rak tescile esas olan ölçü ve belgeleri” şeklinde tanımlanmıştır. 

Sayısal veri, “resmi ölçüme göre üretilen, zemin ve tapu planı tekniğine uygun, 
tapu ve kadastro mevzuatına göre kesinleşmiş; parselin köşe noktaları, sınırları ve 
varsa yapı ve teknik altyapı ile detay noktalarına ilişkin koordinat ve diğer sayısal 
bilgileri” şeklinde tanımlanmış.

Yanılma sınırı, “tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, 
taşınmazın zemindeki sınırlarıyla ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tek-
niğine göre kabul edilebilir farkları” şeklinde düzenlenmiş. 

Yine lisanslı büro, bu tüzükte de yerini almış, 5368 sayılı Yasaya göre kurulan 
lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu şeklinde düzenlenmiştir.  

Değişiklik işlemleri yine tüzükte tanımlandı: “İlgili kanunlar ile tapu kadastro 
mevzuatı uyarınca tapu planları üzerine yapılan ayırma, birleştirme, irtifak hakkı 
tesisi, terkini,  cins değişikliği, ihdas, kamulaştırma, parselasyon, arsa ve ara-
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zi düzenlemesi ve düzeltme gibi işlemleri kapsar.” şeklinde yer aldı. “Değişiklik 
işlemleri, ilgilisinin talebine bağlı olarak işlem çeşitlerine göre özel hükümleri 
gereğince yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan kadastro müdürlüğü, yetkili 
kuruluşlar veya lisanslı bürolar ya da serbest mühendisler tarafından yapılır.” şek-
linde çerçeve de çizilmiş. 

Kontrol işlemlerine gelince, “Tapu planları kadastro müdürlüğü tarafından 
kontrol edilir. Uygunluğu halinde onanarak tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Ka-
dastro müdürlüğünce onaylanmayan tapu planları, tapu sicil müdürlüğünce işleme 
alınmaz” şeklinde tanımlanmış.  

Yetki ve sorumluluğa baktığımız zaman, Tüzüğün “Yetki ve Sorumluluk” başlığın-
da getirilen “Bu tüzük kapsamındaki tapu planlarının yapım, kontrol, aplikasyon, 
sayısallaştırma ve hataların düzeltilmesi işlerinin teknik sorumluluğu mühendis 
tarafından üstlenilir” şeklinde tanımlanmış. Buradaki mühendis ifadesi yine tanım-
ların içerisinde; harita mühendisi, jeodezi fotogrametri mühendisi olarak da ayrıca 
tanımlanmış. Bu da mesleğimiz adına bir kazanımdır. 

Bu kazanımda en temel şey, bilindiği üzere 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkındaki Kanuna bağlı bir yönetmelikle belirlenirdi. Sayın Başkanın da belirttiği 
gibi, ilk defa yönetmeliğin üstünde bir yasal düzenleme olan tüzükle belirlenmiştir. 
Bu tüzüğün hazırlanması sırasında gerçekten o zaman Sayın Hüseyin Ülkü’nün ve 
Odamızın çok büyük katkıları olmuştur. Gerçekten bir maddesi için bile 3 gün, 4 
gün, bir hafta Danıştay’da tartışmalar olmuştur. Bu nedenle mesleğimiz ve ülkemiz 
adına hem tüzüğü çok iyi anlamamız, hem de kıymetini bilmemiz sahip çıkmamız 
gerekir.  

Planların reddedilmesi: Daha önce işlemlerin reddi Tapu Sicil Tüzüğünün 23. 
maddesi gereğince tapu sicil müdürlüğü tarafından yapılırdı. Kadastro müdürlüğü 
de bir ret işlemi yapacaksa, bunu tapu siciline gönderir, tapu sicil müdürlüğü ta-
rafından yaptırmaya çalışılırdı. Burada ise ilk defa bu maddeyle mevzuata aykırı 
olduğu tespit edilen plan, yapım ve kontrol taleplerinin daha fazla bürokratik iş-
lemlere girilmeksizin kadastro müdürlüğünce reddedilmesi imkânı da sağlandı. Bu 
da kadastro müdürlükleri adına önemli bir adım. 

Mahkeme kararı haritaların durumuna baktığımızda, Danıştay’da yapılan tar-
tışmalar sırasında tüzük kapsamında buna pek girilmedi, çünkü Anayasanın 138. 
maddesi kapsamında mahkeme kararları ve eki haritaların aynen infazı gerektiği, 
yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü prensibi tartışıldı; ancak tüzükte buna yer 
verilmemesinin daha yerinde olduğu değerlendirildi. Mahkeme kararı eki harita ve 
planların tüzük ve teknik mevzuata uygun olmadığının tescil edilmesi halinde, mah-
keme kararının tavzih edilmesi gerektiği yönünde dava taraflarına bilgi verilmesi, 
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eğer tavzih edilirse tavzih kararına göre, tavzih edilememişse mahkeme kararına 
en uygun şekilde, infazının yapılması gerektiği şeklinde değerlendirildi. 

Tescile tabi olmayan taşınmazların tapu planlarının yapılması; bu da sık karşı-
laştığımız konulardan birisiydi. Türk Medeni Kanununun 999. maddesi, “Özel mülki-
yete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin 
tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolu-
namaz.” şeklinde. Bu gibi yerlerin tescil olabilmesi için, tescili gereken bir ayni 
hakkın doğması şartını da beraberinde getirmekte. 

Tüzükte bu gibi durumların ortaya çıkması durumunda, öncelikle hakkın kapsa-
dığı alanın haritasının yapılması gerektiği belirtilmektedir. Mesela bir yol düşüne-
lim; yolun altında yapılan bir dükkân, en çok belediyelerin son zamanlarda karşı-
laştığı bir husus, bu tür zorunlu durumlarda hakkın kapsadığı alan haritası yapılarak 
mevcut vasfıyla -yol, mera, park- tescili sağlanması ve hakkın üzerinde gösterilmesi 
amacıyla bir düzenleme getirilmiştir; bu tam bir mülkiyet hakkı değildir, tam bir 
mülkiyet hakkı anlamında yorumlanmamalıdır. Yalnızca üzerindeki hakkın gösteril-
mesi için tesis edildiğinden, bu hak ortadan kalktığında yine eski durumuna dönül-
mesini öngörmektedir. 

Ana parseldeki irtifak hakkının nakline yine tüzükte yer verilmiş, bu da çok sık 
karşılaştığımız bir konuydu. “Ana Parseldeki İrtifak Hakkının Nakli” başlıklı 13. mad-
desinde, bilhassa imar uygulamalarında parsel dağıtımına tabi tutulan yeni parsel-
lerin oluşumu durumunda, arzda bulunan ve uygulama öncesi paftasında işaret edi-
len irtifak hakkına konu alanın geometrisi, yani yeni oluşan parsellere aktarılması 
öngörüldü. Parselin dağıtımı yapılırken, üzerindeki irtifak hakları Tapu Sicil Tüzüğü-
nün 65, 66, 67 ve 74. maddeleri gereğince yeni oluşan parsellere nakledilmektedir; 
ancak, dağıtımı yapılan ana parselde bulunan irtifak hakkına konu yapı ve tesislerin 
-boru hattı, enerji nakil hattı gibi- dağıtımı yapılan yerlere dağıtılamayacağı düşü-
nüldüğünden, yerin de sabit olduğu göz önüne alındığında, irtifak hakkına konu yapı 
ve tesislerin arazide kapsadığı alanın haritasında gösterilmesi amaçlanmıştır; yani 
diğer parsellerin bir anlamda ayıplı halde bırakılmaması öngörülmüştür. 

Zeminle tapu planı arasında uyumsuzluk hali: Medeni Kanunun 719. maddesi, 
tapu planıyla arz üzerindeki işaretlerin birbirini tutmaması halinde, planı asıl ola-
rak kabul etmektedir ancak planın hatalı olması halinde birçok hatalı başka uy-
gulamanın önünü açmakla birlikte, birçok haksızlığa, mağduriyete neden olacağı 
söz konusu olmaktadır. Tüzüğün 15. maddesiyle Medeni Kanunun esas aldığı planın 
teknik yöntemine, parselin zemindeki sabit ve değişmez sınırlarına ve dayanağı 
belgelerine uygun olarak düzenlenip tescil edilmiş tapu planı olduğu belirtilerek, 
planın dayanağı ölçü ve belgelerin zemindeki sabit sınırlarına bir işlerlik kazandırıl-
maktadır, yani zemindeki sabit sınırlar esas alınmaktadır. 

Planın dayanağı, ölçü, belge ve zemindeki sabit sınırlara uygun ise, esas alın-
ması; uygun değil ise, bu belge ölçü ve zemindeki sabit sınırlara göre düzeltilen 
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planın esas alınması gerektiğini işaret etmektedir.  Son zamanlarda tapu kadastro 
modernizasyon projesi kapsamında yapılan yenilemeler bunun en güzel örneğidir; 
zemindeki sınırlar, sabit kabul edilen sınırlar esas alınarak hem bu planlar yenilen-
mekte hem güncellenmekte hem de sayısal hale getirilmektedir.

OTURUM BAŞKANI (Ali Fahri Özten) - Nihat Bey sunumunu tamamladı. Ben siz-
ler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Son cümlesinde, yenileme çalışmalarını 
yapmakta olduklarından söz etti. Şu an Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, yaklaşık 
560 bin paftasının 2/3’ünü yeniliyor, yani diğer bir ifadeyle Türkiye’de yaklaşık 56 
milyon kadastro parselinden yaklaşık 33 milyon parsel üzerinde yeniden işlem yapı-
lıyor, kadastro yenileme çalışmaları devam ediyor. Şu an Tapu Kadastro Genel Mü-
dürlüğünün yoğun yürüttüğü çalışmalardan biri bu. Önemle üzerinde durdu; “Eğer 
planla arz üzerindeki işaretler uymuyorsa, plan esastır” dedi. Tapu planı ve doğru-
luğu çok önemli işte buradan hareketle biz de tapu planlarının doğruluğu noktasın-
da gerek hazırlanması, gerek zemine uygulanması, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve 
buradaki yerel yöneticilerin hassasiyetle konuya yaklaşmaları üzerinde duruyoruz. 

Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar; Türkiye’de yaklaşık 20 milyon bina var 
ve maalesef bu 20 milyon yapının yüzde 60’ında sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Kat 
irtifakından kat mülkiyetine büyük oranda geçilmediği ve yapı kullanım izin bel-
gesi almadığı biliniyor. Konutla, binayla, yapıyla ilgili çok büyük bir sorunu var bu 
ülkenin, bunları çözmek durumundayız. Tabi bunları çözerken, kat irtifakından kat 
mülkiyetine geçilmemesi, yapı kullanım izin belgesi alınmaması, o binaların ya-
pılmasıyla ilgili o kadar çok sorun var ki, şöyle bir örnekle açıklamak isterim size: 
Diyelim ki siz bir parsel sahibisiniz, o parselinizi kat karşılığı müteahhide verdiniz. 
Müteahhit o binayı yaptı ve daha sonra size teslim etti. O binanın yarın sigortayla 
ilgili, çalıştırılan elemanla ilgili, işçiyle ilgili sigorta primlerinin sorumlusunun mülk 
sahibi olduğunu, parsel sahibi olduğunu çoğu mülk sahibi bilmemektedir. Bu yönde 
mülk sahiplerine ciddi cezalar gelmektedir. 

Tabi sonunda eğer mevzuat uygulamalarında sıkıntılar gündeme geliyorsa, bun-
ların çok iyi tartışılması, tespit edilmesi gerekiyor ancak Türkiye’de meslek men-
suplarının da -ki bunlar kurumlar dahilinde de olabilir- artık bu süreçte gerek pro-
jelerin üretilmesi gerekse uygulanmasında birden fazla meslek grubunun bir araya 
gelerek ortak üretimi yaratmaları gerektiğini de tartışmak zorundayız. Türkiye’de 
inanılmaz bir işsizlik oranı var, bunu sizler de biliyorsunuz. Mühendis ve mimarlar 
açısından baktığımızda, yüzde 20 düzeyinde bir işsizlik var. Kamu kurumu ve kuru-
luşlarındaki bazı mühendis ve mimarların, kendi alanları dışında farklı mühendislik 
hizmetleri yapmaları doğru bir yaklaşım değildir. Bunları aşmamız gerekiyor. 

Her meslek grubu, diğer mesleğe saygı duymak zorundadır. Bir binanın veya 
yapının proje ve eklerine göre zemine aplike edilmesi ve rölövelerin alınmasında 
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yönetmelikler ve mevzuatlar çok açık olmasına rağmen, harita mühendisleri yerine 
diğer meslek gruplarının “Biz yaparız” demeleri hiç de etik değil, mesleki davranış 
ilkeleriyle uyumlu değil. Bunu yıllardır söylüyoruz, yine söylemeye devam ediyoruz, 
ama halen sıkıntıların olduğunu da görüyoruz.  

Biliyorsunuz son örnek Maden Yasasıyla ilgili yayımlanan uygulama yönetmeliği 
2 ay önce yayınlandı; Maden Yasasının Uygulama Yönetmeliği. Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü bir türlü “Maden sahalarının haritasının yapılması, vaziyet planlarının 
yapılması, aplikasyonu, imalat haritalarının yapılmasında, ölçü işlerinin sorumlulu-
ğu harita mühendisinindir” diyemiyor. Bir “Haritacı” kelimesini uydurmuşlar. “Hari-
tacı” kelimesi içerisinde yok yok, her şeyi koymuşlar; “Harita mühendisi, tekniker, 
teknisyen, topograf...” Bir kamu kuruluşunun bu denli yakışıksız davranması asla 
anlaşılabilir bir durum değildir.

Şimdi Hüseyin Ülkü’nün güzel bir sunumu var, onu size aktaracak, bu girişi yap-
mak istedim. TMMOB’de 23 oda var. Çok tartıştık bunları, ama hâlâ kentlere ilişkin, 
kentin gelişmesine ilişkin, yapı sürecine ilişkin ortak üretim noktasında arkadaşları 
çok da ikna ettik diyemiyorum daha doğrusu ikna oluyorlar da iş yetki ve sorum-
luluğa gelince, bunu paylaşmak istemiyorlar. Diğer taraftan Kamu Kuruluşlarının 
yönlendirmesi olumsuz olabiliyor. Eğer o kamu kuruluşunda hangi meslek grubu 
yetkili ise ya da üst görevlerdeki yetkili kişi hangi meslek gurubundan ise o meslek 
alanına ya yetkililer kaydırılıyor ya da bilimsel ve teknik gelişmelere rağmen ortak 
üretim süreci yaratılmıyor.

Hüseyin Ülkü, 3 dönem Odamızın Başkanlığını yaptı ve şu anda Odamızın Kırsal 
ve Kentsel Komisyonu Başkanı. Tapu Planları Tüzüğünün hazırlanmasıyla birlikte 
teknik uygulama sorumluluğunun yaşama geçirilmesinde çok emeği ve katkıları var. 
Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü Hüseyin Bey’e bırakıyo-
rum. 

HÜSEYİN ÜLKÜ (Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı)   
Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla se-
lamlamak istiyorum.

Ben konunun daha rahat anlaşılabilmesi açısından imar uygulamaları aşamaları-
nı kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. İmarla ilgili önemli işlem adımlarını gösteren 
iki çizelge hazırlamaya çalıştım. Bunlardan biri arazilerin arsaya dönüştürülme sü-
reci; diğeri de arsa üzerine yapıların yapılması ve arsanın cins değişikliğinin ger-
çekleştirilmesi süreci.
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 Çizelge :1
ARAZİDEN ARSAYA     

 * İmar Parseli / Arsa
 * Tescil “Resen Tescil” Veya Ret Kontrol 

Tescil Sayfası/Tescil Bildirimi 
Tapu Sicil Müdürlüğü

↑
Tescil Sayfası / Tescil Bildirimi veya Ret 

Kontrol
Parselasyon Planları/Dağıtım Cetvelleri

Kadastro Müdürlüğü

↑
Onay

Kesinleştirme 
Askı-İlan
Kontrol

Belediye / İl Özel İdaresi

↑
* Dağıtım cetvelleri 

* Parselasyon planları
 * Arazi ve Arsa düzenlemesi

↑
* Uygulama İmar Planı

* Kadastro Haritası 
* Halihazır Harita

* Belediye/İl Özel İdaresi

↑
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 * Arazi
* Tapu Kayıtları

* Kadastro Haritası
* Kadastro Müdürlüğü/Tapu Müdürlüğü

Çizelge : 2
ARSADAN YAPI VE KAT MÜLKİYETİNE

5 Katlı Betonarme Bina ve Arsa Tescil
“Resen Tescil” veya Ret Kontrol 
Cins Değişikliği/Kat Mülkiyeti

Tescil Bildirimi
Tapu Sicil Müdürlüğü

↑
Tescil Bildirimi veya Ret Kontrol

Cins Değişikliği/Kat Mülkiyeti
Kontrol

Vaziyet Planı / Bağımsız Bölüm Planları / Röperli Kroki
Kadastro Müdürlüğü

↑
Yapı Kullanma İzni

Subasman Vizesine İlişkin Röleve Ölçüleri ve Röperli Kroki
Yapı Denetim Şirketi veya Fenni Mesul Raporları
Aplikasyon/Temel/Subasman ve Diğer Vizeler

Yapı Süreci Kontrolları
Belediye / İl Özel İdaresi

↑
Kat İrtifakı

Tapu Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı

Belediye/İl Özel İdaresi
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Kat İrtifakı
Tapu Müdürlüğü
Fenni Mesuller

Yapı Denetim Şirketleri/Fenni Mesuller

↑
Bağımsız Bölüm Planları

Aplikasyon Belgesi
Vaziyet Planı

Ruhsata Esas Mimari ve Mühendislik Projeleri

↑
Ön  Aplikasyon Belgesi

Ön vaziyet Planı 
Mimari Ön Proje

İmar Parselinin Tabii Zemin Plankotesi

↑
Yol Kotu Tutanağı / Kanal Kotu Tutanağı

Teknik Altyapılar veya Projeleri
Uygulama İmar Planı / İmar Durum Belgesi

Belediye/İl özel idaresi

↑
Kadastro Aplikasyon Krokisi

Kadastro Müdürlüğü veya LİHKAB

↑
İmar Parselinin Kadastro Haritası / Parselasyon Planı 

Kadastro Müdürlüğü

↑
İmar Parseli/Arsa

Tapu Kaydı
Tapu Müdürlüğü
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Türkiye’de bir kez şunu bilmemiz gerekiyor: bir tane İmar Yasamız, bir tane Kat 
Mülkiyeti Yasamız, bir tane Kadastro Yasamız var; bunların hepsi tek. Dolayısıyla 
imar uygulamalarının her aşamasında bu yasaları uyguluyoruz. Peki, imar uygula-
malarının ilk aşaması ne; parselasyon planları. En altta ne var; kadastral haritalar, 
tapu kayıtları, halihazır harita, uygulama imar planı. Arazi ve arsa düzenlemesini 
yapıyoruz; parselasyon planlarının dağıtım cetvellerini düzenliyoruz. Götürüyo-
ruz, belediyesi, il özel idaresi kontrol ediyor, asıyor, ilan ediyor, kesinleştiriyor, 
onaylıyor ve kadastro müdürlüğüne gönderiyor. Kadastro müdürlüğü kontrol ediyor, 
uygunsa tescil sayfası/tescil bildirimi düzenliyor, değilse reddediyor. Kontrol son-
rası tescil sayfasını/tescil bildirimini tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor. Tapu mü-
dürlüğü, tapu kayıtları açısından kontrolünü yapıyor, uygunsa resen tescil, değilse 
reddediyor. Resen tescil etmesiyle bizim aşağıdaki kadastral haritadaki ve tapudaki 
arazimiz imar parseli yani arsa haline geliyor. Biz bu işlemleri bir imar uygulaması 
olarak yapıyoruz. 

İmar uygulamalarının ikinci adımı yapılaşma, teknik altyapıları konumuzun dı-
şında bıraktım. Yine nereden başlıyoruz; tapu sicil müdürlüğünde, o araziden imar 
parseli olarak gelen imar parselinin, yani arsanın, tapu kaydı var. Kadastro Mü-
dürlüğünde de kadastro haritası/parselasyon planı var. Parselde yapı yapmak için 
tapu kaydıyla birlikte belediyeye kadastral aplikasyon krokisini, kadastro müdür-
lüğü veya LİHKAB’ ın düzenlediği bu evrakı götürüyoruz. Tapu siciline kayıtlı par-
selimizin kadastral verilerine uygun şekilde düzenleniyor bu kroki. Ondan sonra da 
belediyesi, il özel idaresi, uygulama imar planına uygun imar durum belgesini veri-
yor. Aynı zamanda teknik altyapı projelerinde belirtilen yol kotu tutanağını, kanal 
kotu tutanağını belediyesi veriyor, vermesi lazım. Yoksa, teknik altyapı projelerinin 
yapılması ve yaptırılması, kesinleştirilmesi ve onun üzerinden kanal kotunu ve yol 
kotunu vermesi gerekiyor.  

Peki, bu işlemlerden sonra ne yapıyoruz? İmar parselinin tabii zemin planko-
tesini yapmamız gerekiyor. Yapılaşmada birinci koşul, yapı ruhsat veya kazı izni 
almadan yapı yapılacak parselin herhangi bir şekilde kazılması, doldurulması yasak. 
O yüzden önce bu tabii zeminin plankotesini yapıyoruz. Bu tıpkı bizim hâlihazır 
harita üzerine şehir plancısı arkadaşımızın imar planını çizmesi gibi, buradaki imar 
parselinin tabii zemin plankotesi kanal kotu, yol kotuna ve elbette imar durum bel-
gesine göre mimar arkadaşımız mimari ön projeyi hazırlıyor. Biz de harita kadast-
ro mühendisi olarak ön vaziyet planını, mimari projenin ön vaziyet planına uygun 
ön aplikasyon belgemizi düzenliyoruz.  Yapı yaklaşma mesafeleri ve TAKS kontolü 
açısından, bu işlem, proje müellifi mimarla birlikte yapmamız gereken bir işlem. 
Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine baktım; orada yapı yeri uygulama 
krokisi tanımı var. 
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Daha sonra mimarlık ve mühendislik kesin projeleri düzenleniyor. Niye; ruhsata 
esas olacak o. Dolayısıyla ruhsata esas mimari ve mühendislik projeleri çiziliyor.  
Tapu Planları Tüzüğümüzde ilk kez vaziyet planı tanımında sadece mimari vaziyet 
planı değil, aynı zamanda özellikle makina mühendisi ve elektrik mühendisi tara-
fından çizilen, arsa üzerinde gösterilmesi gereken teknik altyapılar var ise, nedir 
onlar; mesela en basiti, bir yerde kanalizasyon yok ise, foseptikle çözülecekse, 
foseptiğin yerinin gösterilmesi gerekli. Peki, başka neler gösteriyorsunuz Adana’da? 
Su depoları çatıda yapılmıyor, zeminde yapılıyorsa, toprağın üstünde gözükmemek 
ve ön bahçeye taşmamak koşuluyla aynı zamanda yakıt tankları ve benzeri gibi tüm 
tesislerinizi siz yapıyorsunuz. 

Dolayısıyla bunların da ilgili mühendisler tarafından imar mevzuatına, mimari 
projenin vaziyet planına, yapı yaklaşma mesafelerine uygun şekilde düzenlenmesi 
gerekir. 

İşte bütün bunların tümü hem makina mühendisinin, hem elektrik mühendisinin, 
hem mimarın vaziyet planlarında belirttikleri yapıları, eklentileri ve teknik altya-
pıları içeren ve bu yapı ve tesisleri sayısallaştırmak için, yani aplikasyon krokisini 
sayısal olarak düzenleyebilmek için. Ayrıca tapu ve kadastro işlemlerine de esas 
olacak vaziyet planını düzenliyoruz. Dolayısıyla sizdeki yapı yeri uygulama krokisi 
yani aplikasyon belgesi de kesinleşmiş oluyor. Niye? Biz önce vaziyet planını çizece-
ğiz, bu vaziyet planını araziye aplike edeceğimiz için, yeni oluşacak bina veya bina-
ların vaziyet planının aplikasyon krokisini düzenliyoruz. Bunu da yapı yeri uygulama 
krokisi olarak harita ve kadastro mühendisinin düzenleyeceği, Adana Büyükşehir 
Belediyesi Yönetmeliğinde çok açık bir hüküm olarak belirttiğini görüyoruz.  

“Yapı Yeri Uygulama Krokisi: Vaziyet planın, harita mühendisince koordinat-
landırılarak gösterildiği, ayrıca, parsel ve yapı köşe noktaları ile imar hatlarının 
kot ve koordinatlarının parsele uygulanmasında ve su basman vizesine esas röleve 
krokisinin düzenlenmesinde yararlanılacak poligonları, bu poligonların kot ve ko-
ordinatlarını da içeren 1/50 ve/veya 1/100 ölçekli kroki.” (Bkz;S.24,75)

Bağımsız bölüm planlarını da çiziyoruz. Sonuçta yapı denetim şirketleri, fenni 
mesuller, kendi yürütecekleri işlemlerin mesuliyetleriyle ilgili bilgi ve belgeleriyle 
ve bu yapılan projelerin kontrollerinden sonra belediye, il özel idaresi yapı ruhsa-
tını veriyor. 

Peki, yapı ruhsatını aldığımız anda, ortada bina yok, biz ertesi gün ya da aynı 
gün onaylanmış yapı ruhsatı eki, mimari projesi ve onun ekindeki vaziyet planı, ba-
ğımsız bölüm planlarıyla birlikte tapu sicil müdürlüğüne gittiğimizde, kat irtifakını 
kurabiliyor muyuz arkadaşlar; elbette kurabiliyoruz. Henüz yapı yokken kurulan 
kat irtifakı, sizin düşünceleriniz açısından ne gibi bir özellik taşıyor, yani siz bir kat 
irtifaklı bölümü satın alacak olsanız, ne düşünürsünüz? Sanırım şunu düşünürüz: 
Bunun belediyesi tarafından tasdik edilmiş yasalara uygun bir projesi var, bu pro-
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jeye uygun biçimde bütün işlemler yapılmış ve bundan sonra da yapılacak ki, tapu 
sicil müdürlüğü de tapuya kaydetmiş ve bu bağımsız bölümü rahatlıkla alabilirim, 
mülkiyetim diyebilirim. Olmayan yapının mülkiyet hakkını kim kuracak değerli ar-
kadaşlar; belediye/il özel idaresi, yapı denetim şirketleri ve fenni mesul mühendis 
mimar arkadaşlarımız, aynı zamanda yapının projelerinin müellifi arkadaşlarımız. 
Daha sonra da yapı sürecinde tüm işlemler kontrol edilecek ve de yapının bitirilme-
si ile birlikte o hakkı hep birlikte yaşama geçireceğiz. 

Aldık ruhsatı, gideceğiz, ki kazı aplikasyonunu yapmamız gerekiyor. Kim yapa-
cak bunu; aplikasyon belgesini, yapı yeri krokisini harita kadastro mühendisi düzen-
lediğine göre; İmar Kanununun 28. maddesinde de artık çok açık bir biçimde hangi 
meslek alanındaki müellif projesini çizmişse, aynı alandaki arkadaşımızın yapması 
ve fenni mesuliyetini taşıması gerekli. Bu işlemi yaparken kazı öncesi parselde yapı 
yerini belirliyor muyuz; belirliyoruz. Bunun neye uygun olması lazım; elbette apli-
kasyon belgesine/yapı yeri uygulama krokisine.

Temel hazırlamanın da o belgelerimizdeki kota uygun şekilde düzenlenmesi 
lazım. İnşaat mühendisi veya jeoloji, jeofizik mühendisi arkadaşlarımızın temel 
etütleriyle ilgili raporlarını düzenlemesi işlemlerini ben atladım, ama onların yapı-
lacağını da bilmemiz, belirtmemiz gerekiyor. Hafriyat projesine uygun temel hazır-
lamayı da yaptık, temel aplikasyonunu ruhsata esas projelerine, vaziyet planına, 
aplikasyon belgesine göre harita mühendisi aplike edecek, bina yapımı başlaya-
cak. 

Bunun için de temel vizesi için belediyesine başvurulması; “Belediyesince, ya-
pının temelinin aplikasyon krokisine göre doğru aplike edilip edilmediği ve demir 
montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılamadığı tutanakla belirlenerek, 
uygun ise veya uygun duruma getirilmesi, halinde beton dökme ve inşaata devam 
etme izni” alınması gerekmektedir.(bkz;s.78)

Bir de şunu belirtmek isterim: Adana Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğinde çok 
güzel bir madde konulmuş, bazı büyükşehir belediyelerinde bu madde eksik; apli-
kasyon vizesi yapıyorsunuz. Yönetmelikte; “Aplikasyon Vizesi: Kadastro aplikasyon 
krokisine uygun aplike edilerek sınırları belirlenmiş arsa üzerine, Harita mühendi-
si tarafından, yapılacak yapının veya yapıların aplikasyonu yapılır ve ilgili beledi-
yesine müracaat edilir. Belediye tarafından kontrolü yapıldıktan sonra hazırlanan 
yapı yeri uygulama krokisinin karşılıklı onayı ile yapının devamına izin verilir.” 
hükmündedir.(bkz;s.78)

Harita Mühendisi parselde binayı aplike etse bile, yapı denetim şirketi ve be-
lediye, o aplikasyonu yapan harita mühendisi ile birlikte bulunuyorlar ve idare, 
aplikasyon vizesini veriyor, yapıyı yapacak kişi temel işlemini ondan sonra devam 
ettiriyor. Sonuçta belediyesi, il özel idaresi bu kontrolleri yaptı, daha sonra yapının 
aplikasyon, temel, su basman ve diğer vizeleri alındı, yani ısı yalıtımı, elektrik, su 
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ile ilgili ve diğer vizeleri de alındı.  Yapı kullanma izni için; “Yapının onaylı proje-
lerine fen ve sağlık kurallarına TSE Standartlarına uygun malzeme kullanılarak biti-
rildiğini” belirtir raporlar, proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşlarınca birlikte 
düzenlenecektir.(bkz;s.79)

Son olarak 5912 sayılı yasa ile Kat Mülkiyeti Yasası’nda değişiklik yapıldıktan 
sonra düzenlenen Bayındırlık İskan Bakanlığı genelgesinde (Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü 2009/14) Kat İrtifakı kurulmuş yapılarda kat mülkiyetine geçişi resen 
tescil edebilmek için yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığını gösterir röperli 
kroki isteniyor. Peki, röperli krokiden bizim ne algılamamız gerekiyor değerli ar-
kadaşlar? Bizim bir vaziyet planımız, aplikasyon belgemiz veya yapı yeri uygulama 
krokimiz var ve onların üzerinde ölçüler var. Biz bu ölçüleri aplike ettik, aplike 
ettikten sonra temel vizesi ve subasman aşamasında biz röleve ölçüsünü yaptık. 
Belediyesi geldi, röleve ölçüsünün bizim vaziyet planı ve aplikasyon belgesi ölçüle-
rimizle uygun olduğunu, tecviz içinde kaldığını belirledi, temel vizesini o nedenle 
verdi. Bu ölçüler, elbette ki kontrol noktalarına bağlı rölöve ölçüleri. İşte diğer 
meslek mensupları kendi raporlarını düzenlerken, bizim de hem yapının zeminde, 
hem de kat ve gabari kot ve koordinatlarına uygun yapıldığını gösterir subasman 
vizesine ilişkin röleve ölçülerini de göz önünde tutarak röperli krokiyi düzenleyip 
mal sahibine vermemiz, mal sahibinin dilekçeyle belediyeye gitmesi, belediyenin 
de gelip bu işlemlerin doğru yapıldığını, raporlarına uygun olduğunu kontrol edip 
saptadıktan sonra yapı kullanma iznini vermesi gerekiyor. 

Dolayısıyla yapı kullanma izni ekinde röperli krokiyi de tasdik edip verdiğimiz-
de, bu yapı kullanma izni kadastro müdürlüğüne gönderildiğinde, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 2010/4 sayılı genelgesinin; “Tapu Planları Tüzüğünün yayın tari-
hinden sonra yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde tüzük gereği olarak yazı 
ekinde veya yapı kullanma iznine ek olarak vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı da 
istenecektir.” hükmü gereğince müdürlük söz konusu planları da isteyecektir. 

“Cins değişikliğine konu parsel, sayısal olarak üretilmiş veya müdürlükçe ilgi-
li mevzuatına göre sayısal hale getirilmişse, vaziyet planında ve bağımsız bölüm 
planında gösterilmesi zorunlu bulunan parsel köşe koordinatları kontrol edilerek 
ve varsa eklentileri de paftasına kurşun kalemle tersim edilecektir.” “Ayrıca bina 
cepheleri, birden çok bina bulunması halinde binaların birbirleri ile olan konumla-
rı paftasından kontrol edilecektir.” “Kontrol sonucunda vaziyet planı ve bağımsız 
bölüm planına aykırılık tespit edilmesi durumunda işlem tapu planları tüzüğüne 
göre reddedilecektir.”

Mevzuat bu şekilde düzenlendiği için özellikle belirtmek istedim. Yapılan kont-
rolde planlar kadastro tekniğine uygun ve eksiksiz ise kadastro müdürlüğü işlemli 
belgeleri Tapu Müdürlüğüne göndererek işlem devam edecek. Tapu müdürlüğü bu 
belgelere bakacak; cins değişikliği, kat mülkiyeti için bağımsız bölümler konusun-
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daki kontrollerini yapacak, tapu kütükleri açısından kontrollerini yapacak ve Tapu 
Sicil mevzuatına uygunsa resen tescil edecek değilse reddecek. Resen tescil ettiğin-
de de bu kez bizim arsamız bahçeli 5 katlı apartman, yani cins değişikliğiyle birlikte 
her bir bağımsız bölüm, eklentileri de belirtilmek koşuluyla tapu kütüğünde tescil 
edilmiş olacak değerli arkadaşlar.    

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Çok güzel bir sunum oldu, ben şahsen çok 
yararlandım, eminim siz de çok yararlanmışsınızdır. Kronolojik olarak bir kadastro 
parselinden başladı ve sonuçta yapı ile süreci tamamladı. Çok teşekkür ediyoruz. 

Ekleyeceğim bir iki küçük nokta var. Cins değişikliği konusunda tescil bildirimi 
kadastro müdürlükleri tarafından yapılıyor. Son Kat Mülkiyeti Yasası gereği o tescil 
bildirimini kadastro müdürlüklerinin yapması gerekiyor. En önemlisi, vaziyet plan-
larına uygun olarak yapının yapıldığını gösterir röperli krokinin yerel yönetimlerce 
istenilmesi gerekiyor. Bunu da belediyelerin, yerel yönetimlerin istemeleri gereki-
yor. Ben sizler adına bir kez daha Hüseyin Ülkü’ye teşekkür ediyorum. 

Ocak 2011’den itibaren son Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte yapı denetim ku-
ruluşları tüm illerde uygulamaya konuyor. Burada yapı denetim şirketlerinin görevi 
nedir, yapı denetim şirketleri denetim dışında iş yaparlar mı, yapmalılar mı ve yapı 
denetim kuruluşlarının bünyesinde bulundurdukları teknik elemanların görevleri 
nedir? Sayın Genel Müdür, sunumunda ona yer verecektir. Ben şimdi sözü Teknik 
Araştırma ve Uygulama (TAU) Genel Müdürü Sayın Osman İyimaya’ya veriyorum. 

Biliyorsunuz, imar mevzuatı konusunda, mevzuatların çıkış aldığı, düzenlendiği 
birim TAUGM’dir. Biraz önce de belirttim, Türkiye’de binaların yüzde 60’ının duru-
mu belli; ruhsata aykırı yapılaşmalar, kaçak yapılaşmalar, imar afları... Ama ondan 
önceki konumda da mevzuatla ilgili, planlarla ilgili Genel Müdürlüğümüz yetkili 
kurum, ancak gelinen noktada Türkiye’nin yapılaşmasıyla ilgili çok iç açıcı bir du-
rum olmadığı da ortada. Bunları da birlikte değerlendirip yorumlarınızı alarak bize 
gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz. 

OSMAN İYİMAYA (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü) - Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası Genel Merkezinin destekleriyle Adana Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının düzenlediği bu panele katılımlarından dolayı öncelikle bele-
diye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerine, belediye meclis üyelerine, il mü-
dürümüze, yöneticilerine, değerli katılımcılara, isimlerini zikredemediğimiz bütün 
katılımcılara, hanımefendilere, beyefendilere hoş geldiniz diyerek başlamak istiyo-
rum.  Bu vesileyle katılımı, destekleri ve Tapu Planları Tüzüğünde hakikaten bir öğ-
retici, bir öğretmen olarak da katılımlarıyla ve yaptıkları sunumlarla Tapu Kadastro 
Genel Müdür Yardımcısı Nihat Şahin arkadaşımıza ve Odamızın önceki dönemlerde 
yöneticiliğini yapan Hüseyin Ülkü Bey’e ayrıca teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Başkanımın aslında konuşmalarının içerisinde mühendislik disiplinleriyle ilgili 
bir hususa değindiği için, özellikle konuşmama o eksende başlamak istiyorum. Evet, 
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farklı mühendislik disiplinleri içerisinde mimar, mühendis veya diğer mühendislik 
grubunun bir birimi, bir bireyi olabiliriz ancak bu görevlerimizi, ödevlerimizi ye-
rine getirirken birbirimize meslek disiplini içerisinde saygılı olmak zorundayız. Bu 
mühendislik disiplinleri içerisinde hakikaten her disiplin kendi görev ve sorumluluk 
alanı içerisinde görevini yerine getirirse, zannediyorum ki çok daha iyi bir noktaya 
gideriz.

Başkanımın da söylediği gibi, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu pa-
nelde yer alması beni çok memnun etmiştir, çünkü yerel idarelerin özellikle imarla 
ilgili olan görev ve sorumlulukları saymakla bitmez. Yerel idarelerin görev ve so-
rumlulukları, bizim merkezden baktığımız görev ve sorumluluklardan çok fazladır. 
Ben, özellikle salondan gelen sorular noktasında da katkı olsun diye çeşitli konulara 
gireceğim. 

Bir de öğrenci arkadaşlarımızı unuttum, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü 
öğrencilik boyunca hakikaten öğrendikleri şeylerin, uygulamada karşılaştıkları prob-
lemlerin burada göz önüne serilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 

Değerli Başkan; hakikaten sizin de belirttiğiniz gibi, ülkemizde çarpık yapılaşma 
noktasında bir gerçek var, bunu inkâr etme şansımız yok; ancak tabi ki Cumhuri-
yetimizin kuruluşundan bugüne kadar kırsaldan kente olan göçün de ciddi anlamda 
bir baskısının olduğunu unutmamalıyız çünkü nüfusumuzun büyük bir bölümü Cum-
huriyetimizin ilk kurulduğu yıllarda yüzde 25’i kentlerde, yüzde 75’i kırsal alanda 
yaşarken, bugün nüfusumuzun yüzde 75’i şehirlerde, yüzde 25’i kırsal alanda yaşa-
maktadır. Kırsal alanların şehirler üzerinde hâlâ bir baskısı bulunmaktadır.

Bu açıdan baktığımız zaman, günümüz koşullarına göre ülkemiz yapı stoğunun 
durumu ortada. Peki, bu mevcut olan yapı stoğumuzun daha iyileştirilebilmesi, re-
habilite edilebilmesi, dönüşüm yaşayabilmesi için de mevzuatlarımız var. Bu mev-
zuatlara da uymak yerel yönetimlerimizin görev ve sorumlulukları içerisinde yer 
almaktadır. 

Mühendislerimizin fenni mesuliyetleri, mevzuatımız açısından yasada belirlen-
diği için, bu mühendisliklerin hangi noktalarda sorumlu olduklarını sizler bizden 
daha iyi biliyorsunuz, ama ben isterim ki burada karşılaşılan mesleğimiz açısından 
problemlerin cevabını verebileyim. Arkadaşlarımız slaytları ara ara geçtiğinde ora-
dan okuma imkanımız var, benim söylemek istediklerimin bir özetidir. 

Tabi bu arada çarpık kentleşmenin yanında, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir 
şeyden bahsetti, çok önemli: Yargı kararları. Peki, yargı kararlarında ne var? Ülkü 
Hocamızın bahsettiği gibi, bir sürü iş ve işlemleri yerine getiriyorsunuz, bu bir sü-
reç alıyor, ekonomik anlamda bir maliyeti var. Tapuya tescil ediyorsunuz, üzerine 
kat mülkiyeti ya da yatay kat mülkiyetiyle, düşey kat mülkiyetiyle konutlar inşa 
ediyorsunuz. Yargı diyor ki, “Ben 3194 sayılı İmar Kanunu 7. ve 8. maddesine göre 
onayladığınız plana göre yapılan parselasyon planının 18 uygulamasını uygun gör-
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müyorum.” Anayasanın 138. maddesinde, yargı kararlarına bütün bireylerin uyması 
zorunluluğu var. 

Peki, o zaman ne yapmalıyız? Planları yanlışlarımızı örten bir araç olarak kul-
lanmamalıyız, planları önde kılmayı başarmalıyız. Bunu başarabilmek için de 3194 
sayılı İmar Kanunumuz var, temel kanun; bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. 
Gereklerini yerine getirdiğimiz zaman zaten bir yanlışımız olmaz ama üzülerek söy-
lemek istiyorum ki, Türkiye’de plan geride gidiyor; önce yanlış yapılıyor, arkasından 
plan yapılıyor, düzeltilmeye çalışılıyor. Peki, düzeltilebiliyor mu? Başkanım da söy-
ledi, özellikle Adana bölgesinde hakikaten çok ciddi anlamda problemler var. Adana 
bölgesiyle ilgili Bakanlık olarak biz de çok ciddi yazışmalar sergiledik. O açıdandır 
ki 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar planlarımızı yapar, 3194 sayılı İmar Kanunu-
nun 18. maddesine göre uygulamamızı yapar isek, herhangi bir çarpık yapılaşmaya 
neden olmayacak imar parselleri üretiriz, projeler üretiriz ve ruhsatlandırırız. 

Ancak Hüseyin Hocanın söylediği gibi, yapı kullanma izin belgesi almadan önce, 
projelerine uygun yapıldığı zaman kat irtifakı kurulabiliyor. Kat irtifakına göre yeni 
bir tapu düzenleniyor. Peki, bu kat irtifakının ne anlama geldiğini bilmeyen va-
tandaşlarımız var. Bir şekilde orada yanlış bir yola girilmiş oluyor, bunlar da bizi 
üzüyor. 

Bunun yanı sıra, Başkanımın söylediği gibi, yanlışları yanlışla örten imar afları-
mız konu ediliyor. İmar afları da bu sefer bu yanlışın üzerinde bir araç olarak sergi-
leniyor, bu da doğru değil ancak biz bunları yaparken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
olarak çok ciddi anlamda yenilikler de yapıyoruz; yeni mevzuat düzenlemesi yapı-
yoruz. Bunlardan bir tanesi, bütün ülkemizde 01.01.2011 tarihinden itibaren yay-
gınlaşacak yapı denetimiyle ilgili Yapı Denetimi Uygulaması Kanunu’dur. 01.01.2011 
yılından itibaren bu yapı denetim uygulamasına geçilecek. Pilot il olarak seçilen 19 
ilimizde bunlarla ilgili deneyimler yaşandı. Yapı denetim uygulamalarının denetim 
olarak yapılması durumunda daha verimli olduğu anlaşıldı. Bu yüzden ülkemizin 
tüm yurt sathına yayıldı. Peki, yapı denetim uygulamalarında görev alan sorumlu 
mimar-mühendis arkadaşlarımızın diğer projelerde, diğer hizmetlerde görev alabil-
mesinin imkanı var mı; yok. 

Başkanım, yapı denetimiyle ilgili soru olarak da sorduğunuz için söylemeye çalı-
şıyorum. Mimar-mühendis arkadaşlarımız yapı denetimiyle ilgili görev ve sorumluluk 
aldıysa, bir başka işle uğraşması mümkün değildir, mevzuat bunu yasaklıyor ancak 
yapı denetimi uygulamasıyla ilgili olarak bizim Bakanlık olarak aksaklık gördüğümüz 
bazı hususlar var. Bunlar nedir? Yapı denetimini firma veya yapı müteahhidi veya 
yapı sahibi kendisi seçiyor, bedelini de kendisi ödüyor. Kendisinin seçtiği ve bedelini 
ödediği bir yerde denetim noktasında zayıflıklar göz önüne alınıyor. Bakanlığımızın 
bu zayıflıkların önüne geçecek çeşitli düzenlemeleri var. Yakın zamanda yasalaşır-
sa, onun önüne de geçilmiş olur. 
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Onun dışında ne var? Bayındırlık ve İskân Bakanlığımızın o dönemde yerel yöne-
timlere, belediyelerimize burada toplanan paraların ödenmesiyle ilgili sorumluluk-
lar verildi. Belediye başkanlıklarını tenzih ediyorum, Adana’da olmayacağını düşü-
nüyorum; bazı belediye başkanlıkları, yapı denetimine ödeyeceği ücretleri kendi 
ihtiyaçları için kullanıyor, yapı denetimine vermiyor, böyle sıkıntılar var. Bunların 
önüne geçecek düzenlemeleri yapıyoruz ancak özellikle 01.01.2012 tarihinden iti-
baren yürürlüğe girecek olan bir şey daha var, bu çok önemli: Yapı müteahhitliği, 
şantiye şefliği, yapı ustalarının disipline edilebilmesi, belgeli olabilmeleri noktasın-
da zorunluluk geliyor. Yani yapı müteahhidinin bir hatalı davranışından veya işinden 
dolayı, Adana’da yaptığı davranışından, işinden dolayı, Ankara’da bir iş yapmak is-
tediği zaman engellenecek. Yapı müteahhitliği, o müteahhidi, o ayıplı malını, ayıplı 
işini temizlemediği müddetçe, ikinci bir iş yapabilmenin önüne geçecek. 

Bunun dışında yapıların projesine uygun yapılabilmesi için ustaların sertifikas-
yon sistemine gideceğiz, sertifikalarını vereceğiz, bu sertifikalı ustaları olmayan 
yapı yapamayacak. Bunların yapının kaliteli ve güvenli yapılabilmesi noktasında 
ciddi bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum, çünkü hakikaten kaçak yapıdan ziyade 
güvenli yapı bizim için önemli. 1999 depreminde ve 2000’li yıllardaki depremler-
de hepimiz gördük, yaşadık ki güvensiz yapıların altında çok sayıda vatandaşımız 
rahmetli oldu, yaşamlarını yitirdi. Bu çok önemli; güvenli olsalardı, belki daha az 
insanımızı kaybedecektik. O açıdan güvenli yapı yapılabilmesinin önünü açacak 
yöntemlerimizi de yine getirmek zorundayız. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, buradaki mevzuatı düzenlemeyle yetki-
li ve etkili bir bakanlık. Hüseyin Bey, Adana Büyükşehir Belediyemizin 3194 sayılı 
İmar Kanunu gereğince çıkardığı İmar Yönetmeliğinden bahsetti ancak biz biliyo-
ruz, Adana Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı imar yönetmeliklerinde eksiklik ve 
yanlışlıklarımız var. Bu eksiklik ve yanlışlıklarımızın düzeltilmesi konusunda İçişleri 
Bakanlığıyla, bu arada da vesayet yetkisinin İçişleri Bakanlığında olması nedeniyle, 
bazı görüşmelerimiz var. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana bölgesinde kendi 
yönetmeliğini yapabilme yetkisini, 3194 sayılı İmar Kanunu veriyor ama diyor ki, 
“Temel olan Tip Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununa bağlı yönetmeliğe aykırı 
hususlar içeremez.” Aykırı hususları yazmazsanız bir problem yok, ama önceki bu 
düzenlemeyi yapan arkadaşlarımız özellikle İmar Yönetmeliğinin düzenlenmesi yet-
kisinde ne düşünmüş? Yöresel malzemelerin kullanılması, yöresel mimari, yöresel 
kimlik değerlerinin korunması açısından bunlara önem verilmesini öne çıkarmaya 
çalışmışlardır. 

Kat mülkiyetine geçişle ilgili en son yaptığımız düzenlemeden Nihat Bey bahset-
ti, ama tekrar çok kısa değinmek istiyorum. Biz burada ciddi anlamda şöyle bir iyi-
leştirme yaptık: Yapının güvenli yapılmasını istiyoruz. Yapı mimari projesine uygun, 



30

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / Adana Şubesi

statiğine uygunsa, diğer mühendislik disiplinlerini yerine getirmişse, oturulabilme 
noktasındaysa, bu binanın yapı kullanma izin belgesini yerel idarelerimiz versin di-
yoruz. Peki, yerel idarelere müteahhit firma, borcundan dolayı başvuru yapamıyor; 
SSK, vergi ilişkisiz belgesi alamadığı için başvuru yapamıyor. Peki, bu arada kat irti-
fakı döneminde satılık malı alan ve taşınan kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var, 
bunların durumu ne olacak? Bu düzenlemeyle biz dedik ki, müteahhidin borcundan 
dolayı bir borcu var olan binanın yapı kullanmaya geçişinde orada bağımsız bölümü 
olan vatandaşımızın sorumluluğu yoktur, bunu devlet otomatik olarak yapacaktır. 
Devlet, müteahhitten alacağını tahsil etmeyle ilgili sorumluluklarını takip edecek-
tir, o ayrı bir şeydir. 

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Konuşmamda daha önce de ifade ettiğim 
gibi, Türkiye’nin 400 bin mühendis mimarı ve 154 üniversitesi var. Üniversite oku-
yan 3 milyon 500 bin öğrencimiz var. Bunların mühendislik-mimarlık alanında oku-
yan öğrenci sayısı 345 bin civarında ve her yıl yaklaşık 25 bin mühendis ve mimar 
mezun oluyor. Özellikle bugün istihdam konusunda sıkıntı yaşanıyor. Sayın Genel 
Müdürümüz de burada, yine Türkiye’de 2 bin 928 adet belediye var ve bu beledi-
yelerin birçoğunda teknik eleman olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yerel yönetim-
lerde, özellikle belediyelerde teknik eleman eksikliği ya da istihdam konusunda 
girişimleri beklediğimizi buradan ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan, yapı denetim kuruluşları ki, Ocak 2011’de tüm illerde uygulama-
ya giriyor ve yine Sayın Genel Müdür ifade ettiler, bir yıl sonra da belgelendirmeyle 
yapı müteahhitliği ve yapı ustalarına sertifikasyon süreci başlayacak. Bu tabi ki doğ-
ru ve olması gereken bir yaklaşımdır. Yapı denetim kuruluşları, bildiğiniz gibi gerek 
mimari proje olsun, gerek statik proje olsun, gerek ısı yalıtım ya da elektrik proje-
lerinde olsun, projeyi üreten müellifin yapmış olduğu projeleri denetleyecekler. Bu 
şu anlama geliyor: örneğin harita mühendisliği hizmetlerinin de ürettiği aplikasyon 
projesini denetleyecek; yapmayacak, denetleyecek. Bizim yapı denetim kuruluşla-
rı, diğer 19 ilde örneğini gördük, hızını alamayıp her nedense aplikasyon projesi de 
yapmaya ve uygulamaya başladılar; hem proje müellifliği yapmaya başladılar, hem 
de fenni mesullük yapmaya başladılar. 

Sayın Genel Müdür burada, bir kez daha bu yaşanan sıkıntıları dile getirmek 
istiyorum. Yapı denetim kuruluşu proje müellifi değildir, yapı denetim kuruluşu fen-
ni mesul de değildir. Yapı denetim kuruluşlarının, denetim görevleri ve yetkileri 
vardır.

-----&-----
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İKİNCİ OTURUM
------&-----

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Arkadaşlar; panelin ikinci bölümünde bizi 
yalnız bırakmadığınız için; bırakıp gitmediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 

Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sayın genel müdürler burada, biz de buradayız. 

CUMALİ YAKAN (Seyhan Kadastro Müdürü) - Benim sorum Sayın Ali Fahri Özten 
Bey’e. LİHKAB büroları yürürlüğe girdi, çalışmalarına başladı. LİHKAB bürolarındaki 
kanunun amacı, kadastro müdürlüğünün yetkilerini lisanslı bürolara devretmekte-
dir; ancak kadastro müdürlüğüyle birlikte, daha önce de serbest harita mühendis-
lerinin yapmış olduğu tevhit ve cins işlemlerinde yeni uygulamayla LİHKAB büroları 
devreye girmekte, serbest mühendislerin yapamayacağı yönünde Genel Müdürlüğü-
müze görüş belirtilmektedir. Bu konuda serbest mühendislerin bu işlemleri yapıp, 
yapamayacağını soruyorum. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Biliyorsunuz, Lisanslı Ölçme Bürolarıyla 
ilgili çalışmalar başladı. Lisanslı bürolar kuruldu. Şu anda yaklaşık 235 tane lisanslı 
büro var. Temel amaç, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu, ka-
dastro teknik hizmetlerinin bir kısmının lisanslı bürolar tarafından yürütülmesi.

Burada şunu ifade etmek gerekiyor, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tevhit 
yapmak için kimden yetki aldı?” Soru bu. Bakın bu bir imar uygulaması ve harita 
kadastro mühendislerinin çalışma alanları, gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
yayınlamış olduğu “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müel-
lif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik”, gerekse Odanın yayınladığı 
“Büro Tescil Yönetmeliği”nde bu hizmet alanı “Tescile konu her türlü harita ve 
planlar.” kapsamında yer almaktadır. Bu durumun içerisine siz her türlü tescile 
konu planları koyabilirsiniz; ifraz, tevhit, parselasyon planları gibi Dolayısıyla, tev-
hit Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu bir hizmet 
değildir. Uygulama Yönetmeliğinde, “LİHKAB’lar yapar” deniliyor. Şu anda Odanın 
görüşü bunu serbest çalışanların da yapabileceği yönündedir, LİHKAB da yapar, ikisi 
de yapabilir. İlla şu yapacaktır diye bir ayrım yoktur; ikisi de yapabilir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün öyle bir genelgesi yok diye biliyorum. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün serbest çalışan harita kadastro mühendis-
lerinin yetki ve sorumluluğunu belirleme yetkisi de yok, olamaz zaten. Her kurum 
kendini gözden geçirmek durumunda. Kendi yetki alanında çalışma yapmak zorun-
dadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün böyle bir yetkisi yoktur.

Biz o konuda Genel Müdürlükle de görüşüyoruz. Yanlış anlamalar olduğunu biliyo-
rum. Özellikle, bazı kadastro müdürlükleri de bu konuda yazılar yazıyor. Türkiye’de 
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şu an 12 binin üzerinde harita mühendisi var. Siz 12 bin harita mühendisinin çalışma 
alanlarıyla ilgili yazı yazıyorsunuz, kadastro müdürü olarak. Bu yetkiyi size kim 
veriyor? Öyle bir yetkiniz yok.

O konuda, eğer siz kadastro müdürlükleri olarak Genel Müdürlükten yazılı beyan 
almışsanız, onu bize bir ibraz edin, ama Genel Müdürlük öyle bir yazı yazmadığını 
söylüyor. Dolayısıyla, serbest çalışan harita mühendislerinin yetki ve alanlarını be-
lirleme yetkisi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde değildir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir talimatname, bir genelge ya da bir ya-
zıyla bu yetkiyi LİHKAB’a verdik diyemez. LİHKAB’la ilgili yönetmelikte yapılacak 
işler sayılıyor. Şu an LİHKAB’da arkadaşlar da tevhit yapabilir; serbest çalışanlar da 
yapabilir. 

SALONDAN - Sorum Genel Müdürümüze olacak. Yapı Denetim Kanununda harita 
mühendisinin yetki, sorumluluk ve görevleri ile serbest harita mühendislerinin yet-
ki, sorumluluk ve görevlerinin tam olarak belirtildiğini söyleyebilir misiniz? 

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Ben o soruyu şöyle biraz ekleme yaparak 
Genel Müdüre yönlendireyim. 

Yapı denetim kuruluşları 2011’de yürürlüğe girecek. Az önce de söylemiştik; 
yapı denetim kuruluşları proje müellifi değil, fenni mesul değil. Bunlar yapılan iş-
lerin denetimini yapacaklar. Dolayısıyla, serbest çalışan harita mühendislerinin bu 
anlamdaki yapıyla ilgili hizmetleri nelerdir? Yapı denetim kuruluşunun bünyesinde 
ücretli çalışan harita mühendisinin yetki görevleri nedir?

OSMAN İYİMAYA - Başkanım soru ve cevaplara geçmeden önce, yerel yönetim-
lerdeki, özellikle belediyelerimizin teknik elemanlar konusundaki eksikliklerden 
bahsettiler, doğrudur. Maalesef bu bir Türkiye gerçeği. Halbuki, bizim, Başkanımın, 
yaklaşık 10 bin harita mühendisinden bahsettiği, bir o kadar şehir ve bölge plancısı 
ile çok ciddi anlamda mimarımız, mühendisimiz var.

Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Belediyelerde görev yapacak olan teknik 
elemanların nitelikleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı özellikle bir çalışma yapıyor. Bu 
meslek disiplinlerinin belediyelerde yer alması bizi de sevindirir; ancak biz Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı olarak yerel yönetimlere hem proje desteğimizi, hem fenni 
mesuliyet desteğimizi veriyoruz, değerli arkadaşlar.

Belediyemiz, bizim şu dalda bir mühendislik disiplini noktasında da eksiğimiz 
var, dediği zaman biz bununla ilgili hemen takviyeyi yapıyoruz, gerekli değerlen-
dirmeyi oraya lojistik destek olarak veriyoruz; ancak bununla ilgili olarak da hükü-
metin bir çalışmasının olduğunun bilinmesini istiyorum çünkü belediyeler genelde 
orada istihdam ettikleri arkadaşlarımızı işçi statüsünde veya şoför veya diğer adlar-
la aldılar. Tabii, hükümet de bir kanun çıkardı. Belediyenin bundan sonra alacakları 
elemanlar gelirinin yüzde 30’unu aşamayacağı noktasında. Bu süre de dolmadığı 
için, yeni elemanlar alıyor, bundan dolayı bir açık çıkıyor.
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Onunla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Fenni mesul konusundaki, özellikle arka-
daşımızın yapı denetiminde harita ve kadastro mühendislik disiplininin hangi nok-
tada sorumlu olduğuyla ilgili sorusu çok yerinde bir soru. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Yapı denetimi, yani 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-
kındaki Kanun değişikliğinde, özellikle müşavir, şehir ve bölge plancısı olmasına 
rağmen, bu değişiklikte harita kadastro mühendisliği disiplinin mutlaka yer alması 
noktasında, özellikle bir gayretim oldu. Yatay ve düşey konumlar noktasındaki so-
rumluluklar harita kadastro mühendisliği disiplininin içindedir, bu konuda diğer bir 
mühendislik disiplininin de düşünülmesi zaten yanlış olur.

Şu andaki mevcut mevzuatımızda yapı denetiminde harita kadastro mühendisi 
arkadaşlarımız, komisyon içerisinde yoklar, ancak Başkanımın da ifade ettiği gibi, 
bu hizmeti mutlaka harita ve kadastro mühendisliği almak zorunda. Bizim de Yapı 
Denetimi Kanununda şöyle bir sıkıntımız var. Başkanım da değindi özellikle. Şimdi, 
bir proje sorumlularımız var. Projeyle ilgili sorumlulukların yapı denetim kuruluşla-
rında bir de onaylanması gündemde ama bunun yanı sıra, bir de yerel idarelerde, 
yani belediyelerde bir kontrol olayı mekanizması var. 

Aslında, her birinin sorumlulukları ayrı, yapı denetim kurumu bir proje müel-
lifinin yaptığı projeyi kabul ediyor, ama belediyeye gidiyor, belediye reddediyor; 
niye reddediyor? “3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliğinde veya kendi yönetme-
liğinde, şu şu hususlara aykırılık teşkil ediyor” diyor; yapı denetiminin aslında bunu 
bilmesi lazım. 

Denetleyeceği binaların imar mevzuatına uygun olup olmadığının kararını mut-
laka vermiş olması, ancak yapı denetimiyle ilgili olan düzenlemelerin biraz zaman 
alması, yeni olması nedeniyle, ufak tefek aksamalar oluyor. 81 ile çıkması nedeniy-
le de 12 yıllık deneyim hizmetini biz 5 yıla indirdik. Burada tabii teknik elemanların 
da biraz daha fazla katılımı olsun diye.

Bunun dışında herhangi bir problem yok ama yeni düzenlemede, harita kadastro 
mühendisleri, mühendislik disiplininin, diğer mühendislik disiplinleriyle yan yana 
olacağını görecektir; şu anda uygulamada herhangi bir sıkıntımız yok.

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Sayın Genel Müdürüm; soruyu şöyle biraz 
daha netleştirirsek, 01.01.2011’den itibaren artık tüm illerde yapı denetim kuru-
luşları faaliyete geçiyor. Dolayısıyla, bugün konuştuğumuz; yapıların aplikasyonu ve 
uygulanması, vaziyet planı hizmetleri önem taşımaktadır. Yapı denetim kuruluşunun 
görevi, bu hizmetleri kontrol etmektir ama bunu, yapı denetim kuruluşu bünyesin-
de çalıştıracağı bir teknik eleman, bir harita mühendisiyle yapması gerekiyor ya da 
bu alanda Serbest Harita Mühendislik Bürolarından hizmet satın alması gerekir.

Dolayısıyla, yapı denetim kuruluşu serbest çalışan bürolar tarafından hazırla-
nan aplikasyon belgesinin doğruluğunu, yani denetimini yapacak. Birinci aşama bu. 
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Bunu kendi bünyesindeki bir harita mühendisiyle yapacak ya da bu denetimini hiz-
met alarak yapacak. Bu çok açık.

İkincisi; bu projenin aplikasyon sürecinde, uygulanmasında, yine görev yapan 
fenni mesulü kontrol edecek, denetleyecektir. Binanın aplikasyonu doğru mu, yan-
lış mı, bunu denetleyecek. Gidip binayı yapıyı aplike etmeyecektir. Yapı denetim 
projelerinde böyle bir yanılsama var. “Biz bu işi yaparız” diye. 

Belediye ya da Yapı Denetim Kuruluşu bir mimari projeyi, statik projeyi kendisi 
mi yapıyor, talebe bağlı bir işte? Hayır, serbest çalışan mimar/mühendis projeyi 
yapıyor, belediye/Yapı Denetim Kuruluşu bunu denetliyor ama her nedense aynı be-
lediye, aplikasyon projesi istesin ya da istemesin, kendisi bir şekilde bunu yapmaya 
çalışıyor veya yapıyor. 

Arkadaşlar; değişen bir şey yok. Sonuçta birisi mimari projedir, birisi o yapının 
arazi aplikasyonu için düzenlenen aplikasyon projesidir.

OSMAN İYİMAYA - Başkanım, söylediğinle ilgili aslında çok heyecan duyuyorum. 
Biz burada, harita kadastro mühendisi disiplini açısından, Genel Müdürlüğü temsil 
ediyoruz. Bütün mühendislik disiplinliklerini eşit anlamda cevaplandırma noktasın-
dayım.

Başkanımın da söylediği gibi, bunu kendi bünyesinde bulunduruyorsa, zaten 
kendi bünyesinde harita kadastro mühendisi belli bir mesuliyet üstleniyor, yoksa 
hizmet alıyor ancak; burada özellikle Başkana LİHKAB’la ilgili bir soru geldi. Ka-
dastro müdürlüğümüz tarafından. Ben özellikle Bakanın temsilcisi olarak bir iki 
açıklama yapmak istiyorum. 

Şimdi, son günlerde LİHKAB’la serbest çalışan harita kadastro mühendislikleri 
arasında sanki bir şey varmış gibi, farklı algılamalara, farklı sonuçlara gidecek bir 
şeyler geliyor, özellikle taşradan. Bu yanlıştır arkadaşlar. LİHKAB’ların esas düzen-
lenmesi, oluşumu konusunda Sevgili Müdürümüzün söylediği gibi, kadastro müdür-
lüklerinde yapılan iş ve işlemler nelerdi? Yani, bu LİHKAB çıkmadan önce. Tevhitle 
ilgili, cins değişikliğiyle ilgili, oradaki mühendislik hizmetlerinin kontrolü, yapılma-
sı, tapu sicil müdürlüğüne aktarılması.

LİHKAB’ın bir farklı sorumluluğu var. Devlet tazminle ilgili olan sorumluluğu di-
rek LİHKAB’a yüklüyor. Mesela, yanlış bir işlem tesis ettiyse, LİHKAB’ın sorumlu-
luğu, yaptırımı harita kadastro mühendislik sorumluluğundan çok daha fazla ve 
acımasızca. LİHKAB’a, verilen iş ve işlemlerin dışında, diğer harita kadastro mü-
hendislik bürolarımız tevhit yapamaz gibi bir şey yok. Bunda bir yanlışlık varsa, biz 
de Bakanlık olarak Genel Müdürlüğümüzle görüşürüz, düzenleme yapılması talimatı 
gibi, genelge gibi, özellikle yurt sathına yaygınlaştırılmasını talep ederiz. 

ERKAN ÜNSAN - Yapı denetimin içerisinde jeoloji, jeofizik ve harita mühen-
disleri eksik. Bütün meslek kuruluşları var. Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin ya-
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pacağı iş, istenilen belgeler yine 57.-58. maddede de belirtiliyor; yapı denetimin 
içerisinde de belirtiliyor. Bizdeki sıkıntı, yapı denetimlerde görüştüğümüz sıkıntı, 
harita mühendislerinden evrak, ne istenecek ve nasıl istenecek? 57-58’de eksik ol-
duğumuz için ve yapı denetim içerisinde eksik olduğumuz için, yapı denetimcilerle 
yaşadığımız problem bu oluyor şu anda.

KAYA DOĞAN - Sayın Ülkü’ye ve Sayın İyimaya’ya sorularımı yöneltmek istiyo-
rum: Sayın Ülkü, yapmış olduğu sunumda, öncelikli yapılacak olan bu harita uygula-
ma sorumluluğu içerisinde bir plankoteyle başladı, çok doğru bir tespitti. Plankote 
içerisinde eğer büyük çapta projeler söz konusuysa, buna ihtiyaç duyuluyor ama şu 
an küçük çaptaki projelerin hiçbirisi için, hiçbir belediyeden biz yol kotu ve kanal 
kotu almaksızın projeleri üretip veriyoruz. Birinci problemimiz bu. “Bunlarla ilgili 
yasal bir düzenlememiz var mı? Bu, belediyenin verdiği imar planları üzerinde işle-
nebilir mi; imar çapları üzerinde işlenebilir mi?” diye bir sorum var. 

Sayın İyimaya’ya da şunu yöneltmek istiyorum: Yapı denetimleri konusuyla il-
gili olarak özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarının kendileri için yapmış olduğu ve 
TOKİ’nin yapmış olduğu işletmelerle, binalarla ve yapılarla ilgili yapı denetim uz-
manları göreve gidecek mi? Üç sunucunun da anlatmış olduğu konular aynı zamanda 
kamu kurum kuruluşlarının kendisi için yaptığı inşaatlar ve binalar, tesisler ve TOKİ 
konularını da içeriyor. 

ALİ DÖNMEZ - Fahri Bey Maden Kanunundan bahsetti. Şimdi, ben o konuda şuna 
değinmek istiyorum. Daha önce genel müdürlüğün başına bir maden mühendisi gel-
di. Bu dönemde Medeni Kanun değişti. Bu maden mühendisinin en büyük zararı 
bize şu oldu: Maden konusu, Medeni Kanundan çıkartıldı. Bu en büyük hatalardan 
birisiydi. Burada odamız ne dedi? Niye siz sahip çıkmadınız? 

İkinci olarak da, Maden Kanununda şöyle maddeler var. “25000’lik üzerin-
den, 7 rakamlı koordinatlar verilir”. Böyle bir madde var. Şimdi, hangi 25000’lik?  
Türkiye’de üç tane 25000’lik var. 

Nihat Bey’e de bir soru sormak istiyorum. Acaba Tapu Kadastro işin kolayına 
kaçıyor da, Kat Mülkiyet Kanunu çıkarken, üçboyutlu kadastrodan mı kaçıyor acaba 
diye düşünüyorum; aslında üçboyutlu kadastro daha uygun değil mi? Bunu Nihat 
Bey’e sormak istiyorum. 

Hüseyin Bey’in sunusunu da ilgiyle izledim, gerçekten. Ben de inşaat işinde ça-
lıştım. İstanbul’da öğrenciyken, Mecidiyeköy viyadüklerinde çalıştım. Burada inşaat 
deyip geçmeyin, aslında başından sonuna kadar haritaya ihtiyaç var; haritacıya ihti-
yaç var. Yani, gidiyorsunuz hafriyat yapıyorsunuz, kot veriyorsunuz, grup beton de-
diniz, temel beton atıyorsunuz, kalıpları çakıyorsunuz, aplikasyonları yapıyorsunuz 
ama bunları doğru yapmazsanız, geriye dönüş asla olmaz. Çünkü, inşaat yapılıyor. 
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Orada direkler dikildi, Mecidiyeköy viyadüklerinde. Yani, bir suçlama oldu mu, 
hemen haritacı veya topografçı suçlanır. Ben orada topograf olarak çalışıyordum. 
Bizim o zaman mühendis arkadaşımız vardı. İki şeridin arasını ölçtüler, basit bir ör-
nek, 30 metre gelmesi lazım. Tutmadı, “vay niye tutmadı?” diye mühendis arkadaşı 
yerden yere vurdular. Sonra ben öğrendim tabi, halbuki burada kulp var. Böyle yan-
lış suçlamalar da oluyor. Yani, gerçekten harita mühendisinin bulunması gerekiyor. 

ERAY YILMAZ (Harita Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi) - Başkanım, 
genel olarak sorum şu. Öncelikle, tüm panelistlere teşekkür ederim. Çok güzel bil-
giler aldık, yararlandık. Fakat bu Tapu Planları Tüzüğünde, Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planları tanımları var.

Kat Mülkiyeti Kanunu arkasından gelen, “vaziyet planı ve bağımsız bölüm plan-
ları hazırlandıktan sonra, tapu ve kadastro müdürlüğü tescili resen gerçekleştirir 
veya tüzüğe göre uygun değilse, reddeder” diye bir ifade var. Yalnız, 5912 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin, 3. fıkra-
sında da “İzin belgesinin, yapı kullanım izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 
gün içerisinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır” denilmekte. 

Ben buradaki “60 gün” ibaresinin neyi kapsadığını sormak istiyorum. Yani, 60 
gün geçtikten sonra, resenlik ortadan kalkıyor mu, yoksa belediyenin göndereceği 
izin belgesini kapsayan bir şey mi? Onu sormak istiyorum. 

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Nihat Bey de cevap verecektir. Tabi orada 
“60 gün” ifadesini çok iyi değerlendirmek lazım ki, koşul koymuş belediye. “60 
günde bunu gönder” diyor. Göndermiyorsan, ne olur? Şimdi, ona Nihat Bey cevap 
verecek. 

ERAY YILMAZ - Diğer bir sorumu da yine genel anlamda sormuş olayım. Tapu 
Planları Tüzüğünün 10.-11. Maddesi: 10. maddesi kontrol işlemleri, 11. maddesi 
planların reddedilmesi konusunda. Sayın İyimaya’ya da bu soruyu açıkçası sormak 
istiyorum. Şimdi, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden belediyeden encü-
men kararını alıyorsunuz. Belediye “Benim düzenleme sınırım budur” diyor fakat 
evrak kadastroya gittiğimde, kadastro “Bu düzenleme sınırı uygun değildir” diyor. 
Neye göre?, “Tapu Planları Tüzüğünün 11. maddesine göre, bu düzenleme sınırı 
uygun değildir, bana mahkeme veriyor” diyor ve evrakı reddediyor. Bununla ilgili de 
düşüncelerinizi ve görüşlerini almak istiyorum. 

RECEP BÜLENT ŞEKERLİ - Adana İl Özel İdaresi İmar ve Emlak Hizmet Daire 
Başkanıyım, aynı zamanda da harita mühendisiyim. Az önceki arkadaşımın sorusuna 
bir şey ilave etmek istiyorum. Tapu ve Kadastro’nun ret konusuna bir açıklık geti-
rilmesini talep ediyorum. 

Şöyle; Ben vaziyet planı yapmışım, bedelimi koymuşum, ama bir şekilde biliyor-
sunuz ki, ben kırsalda çalıştığım için, kırsala hizmet ettiğim için, kadastro paftala-



37

Tapu Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) Paneli

rımızın birçoğu da grafik olduğu için koordinatlandırma sıkıntım olacak. Bir şekilde 
olduğunu düşünürsek, ben de planı zemindeki durumdaki gibi kadastroya gönder-
dim. “Kadastro zeminde ölçtüğümü mü kontrol edecek, plan olarak, yoksa bir va-
ziyet planında karşılaştırma mı yapacak?” buradaki ret kısmının çok net olmadığını 
düşünüyorum. Ben sorumluluğunu alıp, onu imzaladıysam, idare olarak buradaki 
ret nedir, neye bakarak reddedecek? Ben binayı koordinatla doğru ölçmediğim için 
mi reddedecek? O ret kısmını ben pek anlayamadım, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Soruyu biraz açalım. Panelistlere göre, 
yani sonuçta siz Vaziyet Planını mimari proje ve diğer eklentilerine göre  oluştu-
ruyorsunuz. “Bu binanın köşe noktalarının konumu ile rogar, doğal gaz, elektrik 
vb. diğer ayrıntıların koordinatlarını belirliyorsunuz. Daha sonra, bu vaziyet planı-
na göre yapı uygulamaya geçiyor. Aplikasyonu yapılıyor. Sonra Hüseyin Beyin ifade 
ettiği gibi “röperli krokiyi” oluşturuyorsunuz ve o binanın yeniden koordinatlarını 
ortaya çıkartıyorsunuz, röleve ölçüleri yapılıyor. 

Sonuçta, röperli kroki ile vaziyet planındaki koordinatlarla, binanın tamam-
landıktan sonraki röleve ölçülerinin arasındaki fark ortaya konuluyor. Fark tecviz 
dâhilindeyse yapı kullanım izin belgesi verilmesinde sorun yok demektir. Belediye/
Yapı Denetim Kuruluşları röleve ölçülerini de kontrol etmek durumundadır.

UĞUR TUNCEL - Mimarlar Odası Antalya Şubesine bağlı mimarım ancak, üç ay-
dır da Büyükşehirde Başkan Danışmanlığı yapıyorum. Sunumlarda özellikle İmar 
Yönetmeliği hakkında konuşulduğu için çok teşekkür ediyorum. İlgi görüldüğünü 
anlıyorum ve geldiğim günden beri de bu konu üzerinde çalışıyorum. Onun için bir 
bilgi vermek istedim. Şu anda eksiklerimizi ve hatalı uygulamaları İmar Yönetmeliği 
olarak son taslak haline getirdik. 

Eski İmar Yönetmeliğimizi, bütün bu yönetmeliklerdeki değişiklikleri de üzerine 
koyarak işledik; bir taraftan da tüm meslek odalarımızı, üniversitemizi bu işe da-
hil ettik. Yılbaşından önce bitiriyoruz. Yılbaşından sonra çok katılımlı bir ortamda 
bunları tartışacağız. Üzerine ilave edilecek veya düzelttirilecek olan her şeyi de 
yaparak, meclisimizin onayına sunacağız. Ondan daha önce bu aşamada sizlere de 
göndererek, görüş ve bilgilerinizi almaktan mutluluk duyarız. 

Soruma gelince; yapı denetimle ilgili çok büyük değişiklikler, çok büyük gelişme-
ler oldu. Ben daha önce yapı denetim firması da kuran bir insanım ve piyasadaki ça-
lışmalarda varolan aksaklıkları çok yakinen gören bir insanım ve keşke kurmasaydım 
diyorum. Aynı zamanda, meslektaşlarımızın bu konularda ne kadar eksik kaldığını, 
yani mimarlığın hangi boyutlara gelebildiğini de görme şansım oldu. Çünkü yüzlerce 
mimarın binlere yakın projesini inceleme şansım oldu. Bundan yola çıkarak, denet-
lemenin 12 yıldan 5 yıla indirilmesi çok büyük bir hata değil mi? Yani ben bunun 
üzerinde gerçekten çok büyük üzüntü duydum. Bir sürü şey çok güzeldi, çok güzel 
gelişti, ama bu noktada birdenbire geriye gittik. Birincisi bu. 
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İkincisi; baştan itibaren yer almayan proje müelliflerinin bütün kanunlarda özel-
likle mimarın bir eseri olması dolayısıyla, bir sürü hakkı varken, yapı denetimin 
içerisinde onlara hiçbir sahada yer verilmemesi, hiçbir konuda onların imzalanan 
evraklarda muhatap alınmaması bir yanlışlık değil mi; değişiklik değil mi? Yarın bir 
gün dava ederlerse, onların hakkı olmayacak mı? Çok teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Biz de sizlere teşekkür ediyoruz.

Daha önce Genel Müdür açıkladı; 3030 sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan Beledi-
ye İmar Yönetmeliği eski adıyla, yeni adıyla Planlama Yönetmeliğine uygun olarak, 
büyük şehir belediyeleri Tip İmar Yönetmeliği hazırlarlar, ama Bakanlığın yönetme-
liğine aykırı olmamak şartıyla. Şu an Adana Belediyesi de bunun yeni çalışmasını ha-
zırlıyor. Meslek Odalarından görüş alıyor, doğru da yapıyor. Kenti birlikte yönetme 
noktasında çok güzel bir adım. Biz de buradan bu duyarlılıklarından dolayı kendile-
rine teşekkür ediyoruz. Tabii ki, gerekli katkı ve desteği de vereceğiz. Sorularınızı 
Sayın Genel Müdür yanıtlayacak. 

FEYYAZ YILDIZ - Mersin’den katılıyorum. Serbest çalışan bir harita mühendisi-
yim. Az önceki arkadaşımızın sorduğu soruyu açmak açısından söylüyorum. Bu ruh-
sat işlerinde aplikasyon belgesi hazırlarken, aplikasyonu yapıyoruz, bina yapılıyor, 
tekrar rölöve ölçüsü alıyoruz. Rölöve ölçüsü vaziyet planındaki ölçülerden farklı 
olduğu zaman, belediyedeki arkadaşlar “Bunu kabul edemeyiz, ölçünün aynısı ola-
cak; vaziyet planındaki ölçünün aynısı olacak” diyor. Bu yüzden arkadaşların büyük 
bir çoğunluğu, aynısını yazıp, vermek zorunda kalıyor. 

Ben ara sıra söylüyorum, bizim detay ölçülerinde bile biz bir parselasyon yapıp 
aplike ederken, kontrolde “15 santimetre tecviz hatası var” diyor, yani burada da 
bir tecviz olması gerekiyor diyorum arkadaşlara, anlatamıyorum.

OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Arkadaşlar, böyle şey olur mu? Amaç  Vazi-
yet Planına göre bunların doğru yapıldığının ortaya konulması. Doğru yapılmıyorsa, 
siz fenni mesul olarak rapor tutacaksınız. Bunun vaziyet planındaki projeye göre 
değeri budur, ama yapılan ölçü sonucu ortaya çıkan değerler budur. Arada şu kadar 
fark vardır. Bu fark yönetmeliğe aykırıdır ya da değildir diyerek rapor düzenlemek 
durumundasınız.

Böyle bir şey olamaz. Şubemiz ve Mersin il temsilciliğimiz bu konuyu yakından 
takip etsin. Gerekli incelemeyi yapalım arkadaşlar.

NİHAT YILMAZ - Sayın Genel Başkanıma sormak istiyorum bu soruyu. Bütün 
projelerin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesini belediyeler resen yapar veya 
yaptırır. Neden mimari projeyi belediyeler resen yapmıyor ya da yaptırmıyor? 18. 
maddeyi belediyeler özellikle uyguluyorlar. Bizim büyük bir iş alanımız olduğunu 
düşünüyorum. Belediyelere bir kısıtlama gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Onun cevabı çok açık. Biliyorsunuz, bir 
kentin gelişimindeki kamu hizmeti bu. Planlama yapmak, sadece uygulama değil. 
Sadece parselasyon planları değil. Belediye o kente ait imar planlarını yapar veya 
yaptırır. Dolayısıyla, kamusal hizmettir, diğerleri talebe bağlı hizmettir. Örnek ola-
rak; Vatandaş bir yapı yaptırırken belediyeden yapı ruhsatı alabilmek için mimari, 
statik vb. projeleri yaptırmak durumundadır ama nedense yerel yönetimler yapının 
aplikasyon projesi nerdedir diye sormuyor. Ancak Tapu Planları Tüzüğü gereği artık 
“Vaziyet Planı” ve “Bağımsız Bölüm Planı” sormak zorundadır.

Bu işleyişin istenilen çizgiye çekilmesi elbette zaman gerektirmektedir. Hatalı 
yanlış bir sürecin düzeltilmesi, bilimsel ve teknik kurullara çekilmesi maalesef bir 
anda olamıyor. Kurumların bu dönüşümü aslında daha hızlı gerçekleştirmeleri ge-
rekiyor.

Ben konuşma sırasına Nihat Beyden başlıyorum, sonra Hüseyin Ülkü ve sonra da 
Sayın Genel Müdürümüze söz veriyorum.

NİHAT ŞAHİN - İlk soru vardı, LİHKAB-özel sektör arasında. Sayın Başkan, “Bana 
sormayacaksınız” dedi, ama bence doğru adrese soruldu o soru çünkü Genel Başka-
nımız aynı zamanda LİHKAB Komisyonunun da üyesi. Verdiği cevaba da katılıyorum. 
Doğru bir cevap, güzel bir cevap verdiniz de, ben şunu söylemek istiyorum söz al-
mışken, LİHKAB’larla, özel sektör arasındaki bir tartışma, kendilerinin en başta yan 
yana gelip, çözecekleri bir konudur. Bunu olgunlaştırıp, çözümü belli makamlara 
sizler getirmelisiniz; yoksa birisi çözsün de, bize deklere etsin diye beklemeyin. O 
kavgayı körükler, o anlamda söylüyorum. Gerek tüzük, gerek bu yayınlanan 2004 
sayılı Genelge birçok şeyin, hem lisanslı bürolar hem de özel sektörde çalışan harita 
mühendisleri tarafından yapılabileceğini öngörmüş zaten. Bir suni tartışma başlıyor 
bu günlerde. O tartışmayı bence önce kendi aranızda bir yapın, benim size tavsi-
yem o.

Ali Beyin sorusu: “Neden üçboyutlu kadastro yapılmıyor?” şeklinde. LİHKAB’ların 
çıkışındaki temel amaçlardan birisi, devletteki görevlerin hiçbirinin yasal olarak 
tapu kadastronun görevleri olmadığıdır. O nedenle, durumdan vazife çıkarmaktan 
kaynaklanan ve yıllar boyu kadastronun yaptığı hizmetlerdir bunlar. “Artık özel sek-
tör yapsın bunları” diye çıkarıldı ama LİHKAB ne getirdi? En önemli fark şu, yapana 
bir sorumluluk getiriyor, temel fark bu. Üçboyutlu kadastroyu bence şöyle anlamak 
lazım; Avrupa’da da öyle anlaşılıyor. XYZ kadastrosu değil, XYZ koordinatları zaten 
olmak zorunda. Şimdi, yenileme yaptığımız yerlerde buna ilave olarak ortofoto 
alanı da renkli, ortofoto alanı da destekleniyor artık. Bunlar bilgi sistemlerinin alt-
lığı olan, olmazsa olmaz bilgiler. Yani mutlaka XYZ koordinatı, artı ortofoto. Zaten 
yenilemenin temel amacı bu. 
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Üçüncü boyutu şöyle algılamak lazım artık irtifak hakları dediğimiz, yeraltı ve 
yerüstü haklarının kadastro paftalarına, kadastro haritalarına işlenmesi. Bu tüzü-
ğün getirdiği “eklentiler” kelimesini Hüseyin Bey biraz açtı. Bunu çok kapsamlı 
da düşünebiliriz; artık kablolar, doğalgaz hatları, kanalizasyon hatları, su hatları 
ve yeraltı kadastrosu yıllardan beri konuşulan konular. Yerüstündeki hatlar; bunlar 
üçüncü boyut olarak değerlendiriliyor artık. Bunların da işlenmesi gerekir ve ka-
dastronun bundan sonraki en önemli görevi bunlar olacak; yani, bilgi sistemlerinin 
altlığını oluşturmak. Tabii bilgi sistemi dediğiniz zaman, alttaki, üstteki bütün bil-
gileri de işlemek olacak. 

Gaziantep Temsilcimizin sorduğu soru. Bu “60 günlük süre” Hüseyin Bey mutlaka 
cevap verecektir, ama orada kastedilen süre bir iyi niyettir, yani Başkanım “Ol-
mazsa ne olur?” dedi. Orada “Burada sigara içemezsiniz” diyor. İçerseniz ne olur? 
Ceza; kim alıyor? Belli değil, kim tahsis edecek onu, bunun gibi konulan bir şey. 60 
gün olmazsa ne olur? Ama burada konulan şey, 60 günde belediyeye sen bunu artık 
hayata geçir.

Ret yetkisine gelince, bu ret yetkisinden şunu anlamak lazım; Kadastrolar “Biz 
kadastroya gönderdik, üç aydır bizim planımız kontrol edilmiyor, geçmiyor, onay-
lanmıyor” hep bu şikâyetler böyle gelirdi ya da “resen geçilecek, ama 60 günde biz 
gönderdik, bir türlü tescil etmiyorlar.” 

Şimdi, bu ret müessesesi şunun için geldi. Bu tartışmayı kaldırmak için. Biz ka-
dastrolara “Bir hafta, üç gün, on gün gibi sürelerde, makul bir sürede sen bunu ya 
yap ya da reddet” diyoruz. Ret öyle basit bir şey değildir. Yani, ben reddediyorum, 
ona gerekçe yazacaksınız. Burada da gerekçe nedir? Kadastro mevzuatı açısından 
Büyük Ölçekli Harita Planları Yönetmeliği açısından bir uyumsuzluk varsa reddede-
ceksiniz, ama karşı taraf buna itiraz edebilir. Bölge müdürüne, mahkemeye gidebi-
lir, tazminat davası açabilir. Onu bir yerde kesmek için. Yani, ya yap ya da reddet 
anlamında bu. 

Dolayısıyla, iyi bir müessesedir, yani daha çok vatandaşı koruyan bir müessese-
dir. O anlamda, onu söylemek istiyorum. Tabii, burada sayısal yapılan kadastrolar 
için problem daha az olur. 

Sayısal olan yerlerde kadastro müdürüne verilen yetki ve sorumluluk şudur: Sen 
mülkiyete tescil edeceksin artık, senden sonra başka bir müessese yok. Tapuya, 
“Sen sadece mevzuat yönünden bak ve tescil et” diyor. Dolayısıyla, son merci ka-
dastrodur. Buna bakarken de, kendi mevzuatı açısından bakacak, tamamsa sorum-
luluğu alarak tescile gönderecek, değilse de bekletmeyecek, reddedecek. Bu ret 
de bir anlamda denetimdir. Yani, sizi gönderen kişi belediyeyse, şahıssa, onu de-
netleyebilir.

Bana sorulan sorular bu kadardı, teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI - Ben de çok teşekkür ederim. 

Hüseyin Beye sözü bırakıyorum,

HÜSEYİN ÜLKÜ - Arkadaşlar; sorulmamış olsaydı da belirtecektim, önce bu ap-
likasyon işlemlerimizin iki yönünü çok net algılamamız gerekir. LİHKAB’lar tapuda 
tescilli taşınmazları aplike ederler çünkü lisanslı bürolar kadastro müdürlüklerinin 
yaptığı kadastro teknik hizmetleri içinde sayılan aplikasyonu yapmakla yetkilidirler. 
Bizim hem Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğimizde, hem 
de Tapu Planları Tüzüğümüzde “aplikasyon krokisi” kavramı geçiyor. Bu iki anlama 
geliyor: Birincisi; tescilli parseller için düzenlenen aplikasyon krokisi; ikincisi de 
yeni çizilmiş olan proje ve planların aplikasyon krokisi. Bu kroki proje ve planlar 
henüz tescilli olmadığından, onu müellif düzenleyecek ve çizdiği vaziyet planını da 
aplike edecek; bu nedenle onun aplikasyon krokisini düzenlemek zorunda.

Dolayısıyla, her ikisi birbirine karıştırılmamalı. Serbest çalışan müellif olan ha-
rita kadastro mühendisi arkadaşlarımız yaptıkları parselasyon planlarını ve vaziyet 
planlarını ve bağımsız bölüm planlarını aplike edecekler. Bu planlar ne zaman tescil 
edildi? Ondan sonra yapı yerini gösterme, parseli aplike etme noktasına gelindiğin-
de, tekrar LİHKAB’lar devreye girecek. O yüzden, bence bu karışıklığı  öncelikle 
düşüncelerimizde düzeltelim.

Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 57.maddesinde harita mühendislerine açıklık ge-
tirilmediği doğru. Bu konuda uzun süredir çalışma yaptı Odamız. Sayın Genel Mü-
dürümüz de burada, kendisine ben teşekkür ediyorum. O soru burada sorulmadı, 
ama İzmir ve Antalya’da Genel Başkanımız sormuştu. Onun yanıtı da şu olmuştu. 
“Henüz dosyayı hazırlayıp, bana vermediniz” dedi. O dosyanın altında, yükü de 
benim sırtımda. Başkan da Ankara’dan buraya hareket etmeden, bana sordu. Son 
düzenlemeleri yaptık, Sayın Genel Müdürümüze ileteceğiz ama her şeye rağmen, 
Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 57. maddesi içerisinde; “yapı yaklaşma mesafelerin-
den söz eden aplikasyon belgesi” tanımı var değil mi? Elbette ki, bu belge o harita 
kadastro mühendisi tarafından düzenlenecek, aplike ve kontrol edilecek. Sadece 
zemin değil, aynı zamanda kapalı, açık çıkmaların çekme mesafelerinin içinde kalıp 
kalmadığı ya da yönetmelikte belirtilen mesafelere uygun olup olmadığı yönündeki 
düzenlemeler ve kontroller de dahil değerli arkadaşlar.

Şimdi plankote konusuna gelirsek, büyük küçük parsel ayrımı yok aslında. Niye? 
Çünkü imar mevzuatımızda büyük yapı, küçük yapı ayrımı anlamında bu yönüyle 
ruhsata esas projelerde bir ayrım yok. 

Adana Büyükşehir Belediyesinin İmar Yönetmeliğinin 22. sayfasındaki planko-
teyle ilgili bölümü okuyorum: “Ada veya parselin en az köşe ve eğim değişim nok-
talarında siyah kotlarını ve teşekkül etmiş kaldırım veya yol varsa, bunların kırmızı 
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kotlarını gösterir plandır” diyor. Başka bazı büyükşehir belediyelerinin imar yönet-
meliklerinde de sadece bunlar değil, aynı zamanda kanal kotu da veriliyorsa, nere-
den bağlantı yapılacaksa o noktayı gösteriyorlar ve onun kotunu da alıyoruz. 

Biz kendi plankotemiz veya kotlu krokimiz üzerinde bağlantı noktasının mesa-
fesi ne, konumu ne onu da gösteriyoruz ki; “makine mühendisi o projeleri şekillen-
dirirken; o bağlantıları kurabilsin” diye ayrıca, bu plankotenin hafriyat projesiyle 
doğrudan ilişkisi yok mu değerli arkadaşlar? Lütfen, bütün bu yönetmelik madde-
lerini birbiriyle iyi ilişkilendirelim, yani “sadece ben ölçerim” değil, okurun hukuki 
olarak yönetmeliğin ilgili maddelerini de uygulanır kılarım. Bunu hem ilgili idareler, 
hem de serbest çalışan arkadaşlarımız yapmak zorunda. 

Adana İmar Yönetmeliğine baktığımızda 25. sayfada Kazı Projesi tanımlanmış:

“Revize plankoteyle, siyah kotları belirlenmiş bir parselde yapılacak kazı duru-
mu ve miktarını belirtecek şekilde ölçülendirilmiş ve kotlandırılmış plan ve gerek-
tiği kadar kesitten oluşan ve kazı iznine esas olan ruhsat eki projedir.”

Kazının kübajla ilgili olduğu ve bununla ilgili de harç aldığımıza göre, ne vatan-
daş daha fazla ödemeli, ne de belediye eksik bir ücret almalı diye düşünmeliyiz. 
Yani, bizler mühendis olarak sadece yapacağımız işi kendi açımızdan değil, kamu 
hizmeti açısından da işini yaptığımız kişi açısından da değerlendirmek zorundayız.

60 günü Sayın Şahin belirtti, benim de görüşüm şu: Belediyedeki ilgili arka-
daşlarımız yapı kullanma izni aldığında, ilgilisi belediyesinden bu belgeleri kat 
mülkiyetine dönüştürüyorum diye teslim alıp, gitmişse, ilgilisi sorumludur diye 
düşünüyorum. Alıp gitmemişse, 60 gün içinde ilgili idaresi (belediye, özel idare) 
bildirmiyorsa, aslında devletin alması gereken harçlarla, vergilerle ilgili tahsilâtın 
yapılmaması, geciktirilmesi anlamında sorumlu tutulabilir. Müfettiş tutar mı, tut-
maz mı, bilemiyorum  ama ben tutulabileceğini düşünüyorum. Fakat Nihat Beyin 
dediği gibi, yüzde 100 yasada belirtilmiş bir şey yok. 

Şimdi değerli arkadaşlar, kadastro ret yetkisini, kendi alanında ve kendi ya-
pacağı işlemler içerisinde gerekçelendirerek yapmak durumunda. Sonuçta, İmar 
Yasamızda düzenleme sınırlarıyla ilgili belirleme işi belediye ve ilgili idaresinin yet-
kisindedir. Tabii ki, mevzuata uygun geçirme titizliğini de gösterecektir. Kadastro 
ise diğer yönüyle, yani ifraz doğru yapılmış mı, alanlar doğru hesaplanmış mı, yeni 
yapılan parselasyon planlarının tescil edilmesi noktasında hiçbir eksiği yoksa, ret 
söz konusu olmaz.  Ama eksiği varsa, ret söz konusu olabilir. 

Vaziyet planı, temel vizesi, röperli kroki diye de not almıştım. Tecviz konusunda 
tartışma yaptınız değerli arkadaşlar. Ben 1943 doğumluyum, mevzuatı okuyorum, 
lütfen siz de okuyacaksınız. Şimdi, 2010’a 4 Nolu Genelgede ne diyor Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü? 
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“Cins değişikliğine konu parsel sayısal olarak üretilmiş veya müdürlükçe ilgili 
mevzuatına göre sayısal hale getirilmişse...”, demek ki, ilk verilen aplikasyon kro-
kisinde herkes görevini yapmalı, sayısal hale getirmeli parseli. “Vaziyet planında 
ve bağımsız bölüm planında gösterilmesi zorunlu bulunan parsel köşe noktaları 
kontrol edilerek, bina ve varsa eklentileri de paftasına kurşunkalemle çizilir ay-
rıca, bina cepheleri, birden çok bina bulunması halinde, binaların birbirleriyle 
olan konumları paftasından kontrol edilir. -Tecvizini de ona göre düşünün.- Kontrol 
sonucunda vaziyet planı ve bağımsız bölüm planına aykırılığı tespit edilmesi duru-
munda, işlem Tapu Binaları Tüzüğüne göre reddedilir” diyor. 

Bu genelge, yıllarca bu işlemleri yapan, yürüten Genel Müdürlüğümüzün ge-
nelgesi olduğuna göre, bizim sadece rakamlar üzerinden değil, bir de bu yönüyle 
bakmamız gerekli. Niye? Biraz önce başkanımız da belirtti. Aplikasyonu yaptık, su 
basma vizesini alırken, röleve ölçüsünü yaptık, elbette ki, aplike ettiğimiz ölçüler-
le röleve ölçülerimiz arasında bir miktar fark olacaktır. Bu farklılığı imar yönüyle 
belediyesi kabul ederken, elbette o da bakacak, yanılma sınırları içerisinde kalıp 
kalmadığına. “Tasdik ettiğine göre ve bu yapıyı yap, devam edilsin” dediğine göre, 
bizim o ölçüleri artık belediyesi kendi vaziyet planıyla, onu karşılaştırmış, son ölçü-
leri de kabul etmiş diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kontrollerde 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına göre yapılmak 
durumundadır. Sonuçta, bürokrasiyi artırmak değil, bir de idareler arası çekişmeyi 
artırmak değil, kamu hizmetlerini güven içinde yürütebileceğimiz doğrulukta, nite-
likte üretme kültürünü geliştirme görevi ve sorumluluğu var biz mühendislerin. 

Mimar arkadaşımız haklı olarak dertlerini dile getirdi, ama ben yine burada 
bu Adana’nın yönetmeliklerine baktım. 79. sayfada yapı kullanma raporuyla ilgili 
b-bölümünde aynen şu söyleniyor arkadaşlar: 

“Proje müelliflerinin ve yapı denetim kuruluşunun, yapının onaylı projelerine, 
fen ve sağlık kurallarına ve TSE standartlarına uygun malzeme kullanılarak biti-
rildiğini ve Yapı Kullanma İzni almasında sakınca olmadığını gösteren iş bitirme 
belgeleri imzalayacaklar”. 

Yani, belediyesi yapı denetim şirketinin imzasıyla, iş bitirme belgesini kabul 
etmeyecek, kendi yönetmeliğine göre. Ben yönetmelikteki ifadeyi müelliflerin de 
kendi projelerinin uygulanıp, uygulanmadığı yönünde evet demiş olmaları lazımdır 
diye algılıyorum. 

Ben hepinize ve ilginize teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Genel Müdürüm, son söz sizde. Buyurun. 

OSMAN İYİMAYA - Değerli katılımcılar; öncelikle hakikaten bu panelin verimli 
geçtiğini düşünüyorum. Gelen sorulardan, katılımdan bu anlaşılıyor. Özellikle bu 
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zamana kadar sabırla bizleri dinlediğiniz için, hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. 
Tabi, Nevşehir’den katılan genç mühendis arkadaşlarımızın sorusunu Hüseyin Ülkü 
Hoca kısmen de olsa cevaplandırdı. 

Harita Kadastro Mühendisleri Genel Başkanı sivil toplum örgütünün gücünü de 
kullanarak, her soruyu sormaya alışık diyebilirim. İzmir’deki panelde özellikle mik-
rofona geçtiğinde, bir baktım hazırlık çalışmalarımın hepsini altüst edecek nitelikte 
bir soruyla söz verdi. Tabii bu biraz da kendisinin bu noktadaki çalışmasına göster-
diği alakayla da ilgilidir. Ben bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. 

“Bizim harita kadastro mühendislerimizin şu şu problemleri var, bu problemlerle 
ilgili gerekli değişikliklerin yapılması noktasında taleplerimiz var” dedi. Tabii, biz 
de yılların bürokratlık tecrübesi de var. Ben de Sayın Başkanıma siyasi anlamda 
da belki özellik arz edecek şekilde “Sayın Başkan, bu taleplerinizi yapmak doğru, 
yerinde ama taleplerinizin neler olduğunu, aksayan yönlerinin neler olduğunu, bun-
ları meslektaşlarımızla, belediyelerle, yerel yönetimlerle paylaştığınız zaman, kar-
şılaşılan problemlerin yok edilebilmesinin imkânlarını kendinizde aramalısınız. Siz 
bize öneriyle geleceksiniz, biz gerekli desteği vermezsek, mevzuat anlamında ge-
rekli yasallığa kavuşturmamız için gayret sarf etmezsek, o zaman bu soruyu sorma 
hakkına sahipsiniz” dedim. Şu anda görev onlardadır. Onlar ne zaman tamamlarsa, 
biz bu anlamdaki 57-58’deki karışık olan ve anlaşılamayan hususları, belgelenmesi, 
istenilmesi noktasında gerekli gayreti vereceğimizi ifade etmek istiyorum.  

Mersin’den Cafer Kaya beyin sorusuna gelince, Sunucularımızın da açıkladığı 
gibi, bir defa yol kotu, kanal kotu alınmadan bir projenin yapılması, hele günün 
şartlarında bunun söz edilmesi bile çok doğru değil. Aslında, Hüseyin Ülkü Hocam 
açıklarken, bir tabloyla giriş yaptı. İmar planı nedir, imar planına göre oluşturulan 
imar parseli nedir? İmar parselinin oluşması için altyapı projelerinden hangilerinin 
olması konusunda mutlaka bir fikrimiz olması lazım. 

İmar planı olan bir yerde bizim kanal projesi, yeraltı projelerinin olmamasından 
bahsetmek mümkün mü veya yol kotunun verilebilmesi için kırmızı kotu, siyah kotu 
belli projeden bahsetmememiz mümkün mü? Yok diyelim, eğer bunlar olmasa dahi, 
plan notunda mutlaka bir hüküm vardır. Köşe kotlarının aritmetik ortalamasını alır 
veya kanalla ilgili altyapı projesi yoktur. Denildiği gibi, proseslikle ilgili bir hüküm 
vardır. Onunla ilgili bir proje zorunluluğu vardır. 

Aslında, bizim 3194 sayılı İmar Kanunumuzun, yönetmeliğimizin yapılacak iş ve 
işlem dâhilinde hepsini adım adım yapıyor. Ancak, bazı belediyeler bu konuda ko-
laylıklar sağlıyor. Son dönemlerde özellikle, 184’ün, CMUK’un getirdiği mevzuattan 
dolayı da belediyeler biraz daha işleri sıkı tutmaya çalışıyorlar ama bu eksiklikler 
gideriliyor mu; giderilmiyor. Ancak, bunun yanı sıra bir de yapı denetimiyle ilgili, 
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kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının bu denetime tabii 
olup olmaması konusunda bir soru var. 

Evet, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ken-
di kamu kurum ve kuruluşların, halen 3194 sayılı İmar Kanununda bununla ilgili 
ayrıcalık yetkisi var. Ancak, bunun kamu kurum ve kuruluşlarının da yapı denetimi 
çalışmasındaki bu denetim konusunda görev alınması noktasında, sorumluluklar ve-
rilmesi noktasında “olmalıdır” diyenlerin yükü de var; yani tartışma konusu ama şu 
andaki düzenlenen mevzuatın da herhangi bir şeyi yok. 

Sayın Ali Dönmez Beyin aslında 25 000 ölçekli hâlihazır özellikli haritalarla ilgili 
ve o koordinat birlikteliğinden dolayı yaptığı yaklaşımlar güzel ama Türkiye’de ma-
alesef özellikle dil birliği noktasında, son dönemde dönüşüm parametreleriyle en 
son noktada ulusal, özellikle coğrafi bilgi sistemlerinin “CBS” adı altında bir birlik-
teliği sağlanmaya başlanıldı. Bunda da dil birliği sağlanacaktır diye düşünüyorum, 
çünkü Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinde bunlar tanımlandı.

Gaziantep’ten yine vaziyet planı ve bağımsız bölüm ve 60 günlük süreyle ilgili 
hem Nihat Bey, hem Hüseyin Ülkü Hocam bunlara cevap verdi, ama ben bu geçiş dö-
nemindeki bu hizmetin çıkması noktasında çalışan ekibin içerisinde olduğum için, 
bir de ayrıca cevap vermek istiyorum. Biz buradaki 60 günlük süreyi niye koyduk? 
Hüseyin Ülkü Beyin söylediği gibi, 60 günlük süre içerisinde ilgilisi talep eder ve 
yapı kullanma izin belgesi almışsa, bunun gerekli kat mülkiyeti geçişiyle ilgili iş ve 
işlemleri tamamlamak üzere evraklarımı istiyorum derse ilgilisi, bu süre içerisinde 
götürürsün ve işlemini bitirirsin. Eğer ki, bu süre içerisinde ilgilisi gelmiyor, başvur-
muyorsa, idarenin 60. günü sorumluluğu başlasın ve ilgili idareye resen gönderiyor. 
Bu 60 günlük sürenin böyle anlaşılması önemli. 

Yine biraz da bu konuda ben ayrıntılı durmak istiyorum. Encümen kararı, ka-
dastro, kadastro ret, geri çevirme. Tabi, bu ara dönem içerisinde il genel meclisi 
arkadaşımızın birisi de aynı soruyu sordu. Şimdi, Hüseyin Bey çok güzel ve özellikle 
okuyarak izah etti. Kadastro müdürlüklerinin retle ilgili olan görev ve sorumluluk-
larının neler olduğu zaten mevzuatta yazar arkadaşlar. Bir belediyenin 18 uygulama 
sınırı, düzenleme sınırını kadastro müdürlüğünün geri çevirme yetkisi gibi şeyler 
yok. 

İmar planlarını ne yapalım? İmar planları 1/5000 ölçekli nazım imar planına 
girer. Belediyeler programlarını yapar. Buna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planları yapılır. Uygulama imar planları da aynı zamanda plan notlarında vardır 
veya üzerinde yazar, etaplar halinde yapılır. Etap dediğimiz düzenleme sınırlarıdır 
aynı zamanda. Bakın, bu bölgede en büyük yapılan yanlışlıklardan birisi, 18 uygula-
ması yapılmadan, uygulamaların 15-16’ya göre yapılmış olmasıdır. Buna göre imar 
adaları, imar parselleri oluşsun, böyle bir uygulama yok arkadaşlar. 
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Bizim bununla ilgili çok kısa zamanda bütün belediyelerimizi sorumluluğa itecek 
düzenlememiz geliyor. 18 uygulaması yapılmadan, 15-16’ya göre bir işlem tespit 
edilmemelidir. Çünkü bunun önüne geçilemiyor. 

Bir şey daha söylemek istiyorum, düzenleme sınırıyla ilgili alan belli. İmar par-
sellerinin içerisinde kalacak olan kadastro parseli de belli. Kadastro müdürlüğü-
müzün hangi noktada geri çevirme noktası var? Siz imar planınızı ve parselasyon 
planlarınızı yapmadan önce buradaki mülkiyet durumuyla ilgili birikimli insanlar 
olarak, böyle bir retle karşılaşmadınız ama siz bunun hepsini hazırlar, gerekli en-
cümen kararlarını alarak, tescil konusuna kontrol aşamasına geldiğiniz zaman so-
rarsınız. Burada tabi dil birliği oluşmasında tecviz hatasının dışına çıkan noktalar 
olduğu zaman, kadastro müdürlüğünde herhalde onu kontrol etmeyle ilgili görev ve 
sorumluluğu var. 

Bu anlamda soruyu sormamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Bunun yanı 
sıra özellikle Bülent Beyin de kadastroyla ilgili sorusuna burada cevap vermiş ol-
dum. Koordinatlarda dil birliğine varılmış olması nedeniyle ama Uğur Tuncer Beyi 
kutluyor ve teşekkür ediyorum. 

Bir mimar arkadaşımız deneyimlerini burada açık yüreklilikle söyledi. Yapı dene-
timiyle ilgili olan yaklaşımını da söyledi ayrıca, yapı denetimiyle ilgili yaklaşımımı 
söyleyeyim. 12 yılın 5 yıla indirilmesi hususunda bir eleştirisi vardı, bir görüşü var. 
Doğru, aslında 12 yıllık deneyim içerisindeki sürenin neler getirdiğini kendisi biz-
den daha iyi biliyor. O açıdan bunu söylüyoruz. Aslında acı bir gerçektir. 12 yıllık 
deneyim bile bazen yetmeyebiliyor. Bunun hakikaten ciddi anlamda sıkıntıları var. 
Sürekli yargıya intikal eden konular var. Yargı dönüşünde devletin sorumluluğu altı-
na alacak bazı düzenlemeler var; yapı denetim kuruluşları var. 

Bunlar üzücü, ancak bizim 81 ile yaygınlaştırmamıza rağmen, iki ilden yapı de-
netimiyle ilgili kuruluşla ilgili talep gelmedi. Değerli mimarım, neden? Çünkü ha-
kikaten bazı bölgelerde teknik eleman bulma noktasında zorluklarımız var. Zaten 
19 il, pilot ili yapı denetimi ve yapılan yapıların yüzde 60’ını sağlıyordu. Yüzde 
40’ı noktasında bir genişletme yaptık. Bu anlamda biz beş yıla indirdik, başka bir 
gerekçesi yok. 

Adana’daki yönetmeliğin eksikliklerini, noksanlıklarını kendileri de fark etmiş. 
Bu çalışmayı başlatacağım. Çok doğru bir çalışma yapmışlar, yerinde bir çalıma 
yapmışlar. Çünkü biz de bir ara bu durumu düşündük. Bakanlık olarak bir yazı yaza-
lım, buradaki bu planların özellikle yönetmeliğin iptali konusunda hemen bir yargı 
süreci başlatalım. Daha sonra bunu biraz da “siyasi anlamda bölgenin sıkıntısı var, 
şimdi yapmayalım dedik”, ama onların bu noktaya gelmesi beni sevindirdi. Ben 
kendilerine mail adresimi veriyorum. Bakanlık deneyimini, bakanlık bilgi birikimini 
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biz paylaşmaya varız. Yeri gelirse, yine huzurunuzda söz veriyorum. Merkezden 
arkadaşlarımızı görevlendiririz. Bizim yönetmeliğimize, mevzuatımıza aykırı olan 
kısımlar varsa işaret ederiz. Deriz ki, bu hususlara yer vermeyin. Bu konuda katkı 
vermeye varız, o konuda rahat olsunlar. 

Yine, Feyyaz Yıldız’ın Mersin’de aplikasyon belgesi, rölöve, vaziyet planı soru-
ları ile ilgili Hüseyin Ülkü Hocam gerekli cevabı verdi. Ancak, 18. maddeyle ilgili 
cevabı da özellikle mimarlarla ilgili kısıtlama yönünü Genel Başkanımız açıkladı. 
Ancak, orada ben mimarlık mesleğiyle ilgili çok küçük bir şey de söylemek istiyo-
rum. Doğru, Başkanımın söylediği gibi, birisi, talebe bağlı, birisi kamu yararına. 
Kamu, ancak mimarların fikir ve sanat eserleri bakımından daha önce kazandıkları 
bazı haklar var. Ondan dolayı da belirli şeylerin ödev ve görevleri, sorumlulukları o 
mühendislik, mimarlık disiplini içerisinde yer almalıdır.

Biz ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. 
Kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve TOKİ’nin yapı denetimine tabii olmaları nok-
tasındaki taleplerini de biraz daha açmak istiyorum. Türkiye’de bir eksikliğimiz 
var, değerli arkadaşlar. Mühendislik müşavirlik iç hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını 
sağlamamız lazım. Bunu, mühendislik mimarlık mesleğinin önemi anlamında söylü-
yorum. Ancak şunu da içtenlikle söylüyorum, biz Avrupa deneyimlerini de paylaşı-
yoruz. Avrupa’ya da gittiğimiz yerler var.

Türkiye’nin, mühendislik mimarlık mesleği noktasında, Avrupa’nın da önünde 
olduğunu söyleyebilirim.

Hepinize teşekkür ederim. 
OTURUM BAŞKANI (A. Fahri Özten) - Bir iki noktaya değinerek, ben de Paneli 

sonlandırmak istiyorum. 

Sonuçta, düzgün kentleşme ve buradan hareketle şu an yürürlükte olan Tapu 
Planları Tüzüğü, bununla birlikte Teknik Uygulama Sorumluluğu gibi konuları geniş-
çe tartıştık. Burada özellikle Sayın Genel Müdürün ifade ettiği bu fenni mesuliyetle 
ve müellifle ilgili, yani Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 57-58. maddeleriyle ilgili ve 
bir anlamda da Yapı Denetim Kuruluşlarındaki denetim aşamasındaki serbest ça-
lışan harita mühendisleri sorumlulukları kapsamında bir çalışma yapıldığını ve bu 
konuda Odadan bir rapor beklendiğini ifade ettiler. Sizlerin de karşısında, gereğini 
yapacağını söyledi. Siz buna tanıksınız. Evet arkadaşlar, Oda tarafından bu rapor 
hazırlandı. Rapor şuan bende. Ben bunu şimdi Genel Müdüre vereceğim. Bu rapor 
bilim insanlarının, kurum uzmanlarının ve deneyimli arkadaşların görüşleri alınarak 
teknik olarak hazırlanan bir rapordur. Hüseyin Ülkü’nün çok emeği var. İlgili yasa 
mevzuat hükümleri arasında bugüne dek olması gereken fakat ne yazık ki bir türlü 
yer alamayan çok önemli teknik ve bilimsel yaklaşımlar yer almaktadır bu raporda. 
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Yönetmeliğin ilgili maddelerinde, raporda gerekçeleri belirtilen bölümlerin yer al-
ması kentlerin geleceği yönünden önem içermektedir. Tabii ki, Sayın Genel Müdür 
bu raporun yerine getirilmesi noktasında gerekli sürecin işletilmesinde tüm katkı-
larını vereceğini sizlerin önünde de söz verdi. Ben bu sözü sizlerin tanık olması için 
bir kez daha ifade ediyorum.

Adana Şubemize çok teşekkür ediyorum; sizlere de tüm panelistler adına çok 
teşekkür ediyorum. Bu saate kadar kaldınız, bizi dinlemek durumunda oldunuz. 

Özellikle, hiçbir arkadaşımızı, konuşmacıyı kırma niyetinde olmadığımızı bilme-
nizi isteriz. Tapu Planları Tüzüğü, Yapı Denetim, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm, Kat 
Mülkiyeti gibi birçok konuyu konuştuk. Kurum yetkilileri ile birlikte konulara açıklık 
getirmeye çalıştık. 

Tüm arkadaşlara, tüm katılımcılara, kurum temsilcilerine ve Adana Şubemize 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. 
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