
Kanun Tasar›s›”, ‹ller Bankas›n›n
tasfiye edilmesini; piyasa flartlar›nda
çal›flacak, A.fi. statüsünde yerel
yönetim bankac›l›¤› alan›nda faaliyet
gösterecek yepyeni bir flirketin
kurulmas›n› öngörmektedir.

‹ller Bankas› Banka Ortaklar› Olan
Belediyelerin ve ‹l Özel ‹darelerinin
Oluru Al›nmadan Hazine’ye
Devredilmektedir!
‹ller Bankas›’n›n ödenmifl
sermayesinin kamu tüzel kiflili¤e sahip
belediyelerin oldu¤u hat›rlanmal›d›r.
Tasar› ile ‹ller Bankas›n›n ortaklar›
olan belediyeler ve il özel idarelerinin
görüfllerine baflvurulmadan, ‹ller
Bankas›n›n bütün sermayesi Hazineye
devredilmektedir. ‹ller Bankas›n›n
ortak idarelerinin r›zas› olmadan ve
bedeli ödenmeden devletlefltirilmesi
Anayasa’n›n 47. maddesine
ayk›r›d›r. Anayasa’n›n 47. maddesi
müsadere yolunu öngörmemektedir.
Hâlbuki tasar› ile getirilen uygulama

zora dayal›d›r. Bu süreç, demokratik
kat›l›mc›l›¤a ve birlikte yönetme
ilkesine ayk›r›d›r.

‹ller Bankas›n›n Tasfiyesi ile Birlikte,
Kamu Yarar› Öncelikli Kamu
Hizmeti Anlay›fl› da Yok Edilmek
‹stenmektedir!
‹ller Bankas›n›n yerel yat›r›mlar›n
finansman› yan›nda teknik
dan›flmanl›k yapmas› nedeni ile
kendine özgü niteli¤inin yok edilip,
sadece finansörlük yapmas›
öngörülmektedir. Bankan›n, planlama,
yat›r›m ve yap›m safhas›nda da
devreden ç›kar›ld›¤› görülmektedir. 

‹ller Bankas›n›n kredi verdi¤i
idarelerden olan köylerin kapsam
d›fl›nda b›rak›ld›¤› görülmektedir.

‹ller Bankas›, eskiden kendi tüzü¤üne
göre kredi verirken; art›k Bankac›l›k
esaslar›na göre kredi verecektir.
2006 y›l›nda, piyasadaki en düflük
faizli krediyi veren ‹ller Bankas›n›n,
A. fi.’ye dönüflmesi ile birlikte, faiz
ve kredi oranlar›n›n piyasa
seviyesine çekilmesi gerekmektedir.
Oysa ‹ller Bankas›n›n temel amac›,
yerel yat›r›mlar›n düflük faizli
krediler ile gerçeklefltirilmesini
sa¤lamak, yat›r›mlar›n
gerçeklefltirilmesi için yeterli teknik
elemana sahip olmayan ve mali
durumu yetersiz dolay›s›yla temel
belediyecilik hizmetlerini
veremeyen belediyelere destek
vermektir. Faiz kredi oranlar›n›n
yükselmesi ile birlikte yabanc› finans
kurulufllar› ile iliflkiler devreye
girecektir. 

Temel Yaklafl›m: Belediyeler
“Müflteri”, Yerel Yat›r›mlar “Ticari
Alan”!
Yerel yönetimlerin yat›r›m plan›na
konulan yat›r›mlar›, Bankaca

gerçeklefltirilirken; yeni yap› ile
belediyeler imkânlar›na göre kredi
alabileceklerdir. Böylece sadece
“ödeyebilen al›r” yaklafl›m› esas
al›nacakt›r. Bu nedenle, altyap›
yat›r›mlar›n›n gerektirdi¤i büyük bir
kayna¤a ihtiyaç duyan küçük
belediyelerin bu miktarda kredi
alabilmesi olanaks›zlaflacakt›r. ‹ller
Bankas›n›n tasfiye edilmesi ile
yarat›lacak yerel yönetim bankac›l›¤›
sisteminde belediyeler “müflteri”,
yerel yönetim hizmetleri de “ticari
faaliyet alan›” olarak görülmektedir.

Deneyimli Uzman Personel
Havuza!
Taslakta, çal›flt›r›lacak personelin
niteli¤i s›ralanmamakta; hizmetlerin
657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu’na ve di¤er kanunlar›n
sözleflmeli personel hükümlerine tabi
olmayan sözleflmeli personel eli ile
yürütülece¤i belirtilmektedir. Bankan›n
faaliyetlerinden teknik destek
kald›r›ld›¤›ndan bu alanda yetiflmifl
uzman personelin yeni iflletmede
çal›flt›r›lmas› söz konusu olmad›¤› için
“‹stihdam Fazlas› Personel” olarak
herhangi bir görevle baflka bir kuruma
sevk edilmesi gündeme gelmektedir.

Olas› Sorunlar
‹ller Bankas›, bilindi¤i üzere belli
sorunlar› içerisinde bar›nd›rmaktad›r.
Ancak bu sorunlar, ulusal birikim ve
deneyim ›fl›¤›nda de¤il, “kredilerin
pençesinde, borç döngüsünün
k›skac›nda” ele al›nmaktad›r. Bu
nedenle, yaklafl›mlar kurumun
sorunlar›n›n çözülmesine yönelik
de¤il, devlet müdahalesinin her
alanda kalkmas›n› ve sosyal devletin
tasfiyesini savunan neoliberal
ideolojinin kurumu olan Dünya
Bankas›n›n önerileri do¤rultusunda
haz›rlanan bir düzenleme ile yok
edilmek istenmektedir. 
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‹ller Bankas› gibi bir

kurumun tasfiyesi, salt bir

örgütlenmenin son bulmas›

anlam›na gelmemekte; yerel

yönetim mali sisteminin

dönüflümüne, yerel yönetim

hizmetlerinin merkezi

planlama d›fl›na ç›kar›larak

bireysel yat›r›m sürecine

girmesine iflaret etmektedir.

Bir sonraki aflaman›n da

özellefltirme olaca¤› aç›kt›r.



‹ller Bankas›n›n Devredilmesi: Önce Hazineye Ard›ndan Yabanc› Özel Tekele!
‹ller Bankas› gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas› anlam›na gelmemekte;
yerel yönetim mali sisteminin dönüflümünü, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d›fl›na
ç›kar›larak bireysel yat›r›m sürecine girmesine iflaret etmektedir. Bir sonraki aflaman›n da
özellefltirme olaca¤› aç›kt›r.

‹ller Bankas›n›n tasfiye sürecinin analizi as›l olarak nas›l bir yerel yönetim sistemi ve nas›l bir
yerel yönetim hizmeti sorular› ile paralel götürülmelidir. ‹ller Bankas›n›n merkez ile yerel
yönetimlerin aras›ndaki konumunun boflalmas› demek, yerel yönetimlerle sermayenin do¤rudan
ba¤lant› kurmas› ve dolay›s›yla yerel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›nda ve hizmetlerin
verilmesinde, yabanc› sermaye gruplar›n›n yerel yönetimler üzerindeki bask›s›n›n artmas›
demektir. Bu süreçte rol almay› uman yerel sermaye gruplar› en baflta ezilip yok
edileceklerdir. Onlara sadece ve ancak gerekli görüldü¤ünde tafleronluk rolü verilecektir. 

Yerel Yönetim Özerkli¤i: Merkeze Uzak, Özel Sektöre Yak›n 
‹ller Bankas›n›n tasfiyesi yerel yönetim sistemi için daha fazla özerkli¤in yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›
söylemi ile de gündeme gelmektedir. Yat›r›mlar›n planlanmas›ndan, finansman›na kadar serbest
olacak olan yerel yönetimlere bu yönde daha özerk bir rol biçildi¤i de iddia edilmektedir.
Tasfiye sürecinde yerel yönetimlerin özerklefltirilmesi amac›n›n öne ç›kar›lmas›, gerçe¤i örtmeden
öte bir fley de¤ildir. Burada as›l amaç, mali sermayeyi güçlendirmektir. Yerel yönetimlerin
merkezden kopar›lmas› ve zay›f b›rak›lmas›, kendi ayaklar› üzerinde duramayacak birçok
yerel yönetimin mali sermayenin eline düflmesine ve onu beslemesine neden olacakt›r. 

Gelecek Düzenleme ile Yarat›lan Tedirginlik: Belediyelerin Malvarl›klar›n›n Haczi
Son yap›lan düzenlemeler ile belediyelerin fiilen kamu hizmetinde
kullan›lmayan mal varl›klar› da haczedilebilmektedir. Belediyelerin
Hazine garantörlü¤ünde ald›klar› d›fl kredileri Hazinenin ödemesi, bu
flekilde d›fl borcun iç borca dönüfltürülmesi sa¤lanmaktad›r.
Belediyeler, Hazineye borçlanmakta, Hazine de 6183 say›l› Kanun
çerçevesinde belediyelerin zora dayal› gelirleri d›fl›nda kalan
malvarl›¤›na haciz koyma yetkisini kullanabilmektedir. Bu durumda
haciz gerçe¤i ile karfl› karfl›ya gelecek olan belediyeler, hizmette ve
finansmanda süreklilik gerektiren kamu hizmetlerini veremez duruma
gelebilecektir. D›fl finansmana yönelecek küçük belediyeler için haciz
korkusunun s›k›nt› yarataca¤› aç›kt›r.

Bankac›l›k Sektöründe Yeni F›rsat: ‹ller Bankas›n›n Özellefltirilmesi
Merkezden ve yerelden kopar›lan ‹ller Bankas›n›n Hazineye ba¤l›
olarak iflletilece¤ini düflünmek de yan›lt›c›d›r. Bankan›n özerklefltirilmesi
süreci, bankac›l›k sektörü göz önüne al›nd›¤›nda özel sektör için
önemli bir f›rsat yaratmaktad›r. Bankac›l›k sektöründe piyasaya girifl
Bankac›l›k Kanunu ile önemli ölçüde engellenmektedir. Bu nedenle,
devirler ön plana ç›kmaktad›r. Özellikle, uluslararas› bankalar›n
Türkiye’de ortakl›klar› ve sat›n almalar› yo¤unlaflmaktad›r. Türkiye’de
bankac›l›k sektöründe yabanc›lar›n pay› % 30’lara kadar ç›kmaktad›r.
Çok hassas dengelere oturan, finansal piyasalar›n bu denli d›fla
aç›lmas› ve bununla birlikte denetimsiz b›rak›lmas› Türkiye’nin gelecekte
görünen sorunlar›ndand›r.
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‹ller Bankas› A.fi. kurulurken, yaln›zca
ortak idarelere kredi kulland›r›lmas› ve
genel bütçe vergi gelirlerinin teminat
olarak gösterilmesi uygulamalar›ndan
vazgeçilmemektedir. Yeni yap›da da
bu uygulaman›n devam etmesi,
yukar›da de¤inildi¤i gibi Bankan›n
zarar etme riskini ortadan
kald›rmaktad›r. Bu nedenle de
Bankan›n öncelikle Hazineye
devredilmesi ile sat›fl›n›n
kolaylaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Bu
durumda Bankan›n yabanc›lara
sat›fl›n›n çok k›sa bir zamanda
gündeme gelmesi bugünden okunakl›
bir hale gelmektedir.

Bu Düzenleme ile Kaybeden Kim
Olacak? Halk ve Belediyeler!
Bankan›n tasfiyesi ile birlikte altyap›
hizmetlerinde düflük faizli ve uzun
vadeli kredi dönemi bitecektir.
Dolay›s›yla, bu avantajdan
yararlanamayan yerel yönetim
hizmetlerinin maliyeti artacakt›r.
Hizmetlerin artan maliyeti de
fiyatland›rmada halka yans›yacakt›r.
Halk sadece yat›r›mlar›n maliyetini
de¤il, al›nan kredilerin yüksek faizlerini
de ödemek zorunda kalacakt›r.
Fakirleflme kentle birlikte halka
yans›yacakt›r. 

Görünen odur ki, bu kârl› alan özel
sektöre b›rak›lmak istenmektedir. Bu
görüfl de 1980’lerden beri egemen
olan neo-liberal politikalar›n bir
parças›d›r. Bu görüfl, devletin
küçülmesini yani piyasadan
çekilmesini öngörmektedir.
Küreselleflen sermaye, uluslararas›
finans kurulufllar›, yeni liberal

politikalarla geliflmekte olan
ülkelerin kamusal hizmet alan›na
müdahale ederek kâr amac›n› üst
seviyeye ç›karma peflinde
koflmaktad›r.

‹ller Bankas›n›n tasfiyesi ulusal
politika de¤ifliminin bir göstergesidir.
Belediyelerin temel hizmetlerinin
kamu hizmeti olarak görüldü¤ü,
kamu hizmetlerinin kamu personeli
eli ile verildi¤i ve hizmetlerde kamu
yarar›n›n ön plana ç›kart›ld›¤›
anlay›fl›n tasfiye edilmesidir. Altyap›
hizmetlerinde kamu yarar›n› de¤il,
piyasa mant›¤›n› öne ç›karan
geliflmeler gündemin ilk maddeleridir.

Ne Yap›lmal›?
Bu sürecin, ülkenin bir kurumunun
sorunlar› ile bafllamad›¤› aç›kt›r.
Sorunlar yeni de¤ildir, 1970’li
y›llardan beri Banka ile ilgili birçok
rapor haz›rlanm›fl, öneriler getirilmifltir.
Di¤er taraftan, ortada bir gerçek
vard›r: Dar gelirli belediyelerin büyük
altyap› yat›r›mlar›n›n finansman›n›n
alt›ndan kalkmas› mümkün
görünmemektedir. ‹ller Bankas›n›n
tasfiye edilmesi ile belediyeler bu
yat›r›mlar için uzun vadeli d›fl
kredilere yönelecekler ya da gelirlerini
artt›rmak için halka yükleneceklerdir.
Sonuç olarak, bir taraftan belediyeler
uzun vadeli büyük kredilerin alt›na
girecek bir taraftan da halka önemli
bir yük gelecektir. Di¤er taraftan,
yerel yat›r›mlar›n merkezi
planlamadan ayr›lmas› ile sorunlar
büyümektedir. Dar gelirli belediyelerin
yat›r›m maliyetlerinin artmas› ile
bölgeler aras› farkl›l›klar da artacakt›r. 

Bu durumda yap›lmas› gereken;

Cumhuriyetin kurumlar›ndan olan
ancak iflleyiflinde baz› s›k›nt›lar›
bulunan bu kurumun  kötülenmesi,
kenara at›lmas› ve yok edilmesi

de¤ildir. Aksine, kamu hizmetlerinin
yerel talepler do¤rultusunda
merkezce koordine edilmesi,
finansman deste¤i sa¤lanmas› ve
dan›flmanl›k hizmeti verilmesini
sa¤layan, birikimli, deneyimli, sosyal
devlet anlay›fl›nda yer bulan  bu
kurumun gerçek sorunlar› üzerinden
iyilefltirilmesi gerekmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak, meslek alan›m›z,
yaflam›m›z, ülkemiz ve içinde
yaflad›¤›m›z sistemin; bireylerin de¤il,
halk›n ç›karlar›; küresel kapitalizmin
de¤il insanl›¤›n yarar› do¤rultusunda
olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bu
nedenle, ülkenin gerçeklerinden
uzak, kültürüne yabanc›
düzenlemelerin yarar getirmeyece¤ini
biliyoruz.

‹ller Bankas› A.fi. Hakk›nda Kanun
Tasar›s› geri çekilmelidir.
‹ller Bankas›, tasfiye edilmemelidir.
Tasfiye edilen Belediyeler Fonuna
Genel Bütçe Gelirlerinden aktar›lan
%3’lük pay yeniden uygulamaya
konulmal›d›r.
‹ller Bankas›n›n belediyelere vermekte
oldu¤u her türlü hizmet ça¤dafl bir
yaflam için art›r›lmal›d›r.
Banka orta¤› yerel yönetimlerin ve
personelin ‹ller Bankas›ndaki söz
hakk› yok say›lmamal›d›r.
‹ller Bankas›n›n sorunlar›na yönelik
çözümler ise Türkiye’nin iktisadi,
sosyal ve toplumsal yap›s›na uygun
ve planl› kalk›nmas›na katk› verecek
biçimde kamu yarar› öncelikli ve
kamu hizmetlerinin ticarilefltirilmemesi
ilkelerine uygun biçimde yeniden
üretilmelidir.
Denizbank› sat›n alarak Türkiye’ye
giren Avrupa ve Amerika deneyimli
Belçika-Fransa ortakl›¤› olan DEXIA
‹ller Bankas›ndan uzak durmal›d›r. 
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Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak, meslek alan›m›z, yafla-
m›m›z, ülkemiz ve içinde yaflad›¤›-
m›z sistemin; bireylerin de¤il, halk›n
ç›karlar›; küresel kapitalizmin de¤il
insanl›¤›n yarar› do¤rultusunda ol-
mas› gerekti¤ine inan›yoruz.



Program› ekte verilen Sempozyumda Odam›z Genel Baflkan›
“Yabanc›lara Toprak Sat›fl›”, Ankara fiube Baflkan› “Ulusal Güvenlik
Aç›s›ndan Yeni Vak›flar Yasas›” bafll›kl› bildirileri sunmufllard›r.

Say›n A. Fahri ÖZTEN konuflmas›na, Anayasa‘n›n 135. maddesi ve
6235 say›l› TMMOB Yasas›‘na göre 1954 y›l›nda kurulan kamu tüzel
kiflili¤ine haiz demokratik bir meslek kuruluflu olan Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n›n “-mesle¤in genel ç›karlara uygun olarak
geliflmesini sa¤lamak, meslek disiplini ve ahlak›n› korumak, kamunun
ve ülkenin ç›karlar›n›n korunmas›nda, tar›msal ve s›naî üretimin
artt›r›lmas›nda, ülkenin sanatsal ve teknik kalk›nmas›nda gerekli
gördü¤ü giriflim ve etkinliklerde bulunmak- görev ve sorumlulu¤u,
Anayasadan ve üyelerinden ald›¤› güç, Mesleki- Demokratik Kitle
Örgütü olman›n bilinci ile toplumsal bir de¤er olan topra¤›n k›sa
dönemli ekonomik ç›karlar için yabanc› sermayeye peflkefl
çekilmesine karfl› ç›kmaktad›r.” diyerek bafllam›flt›r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak “yabanc›lara toprak
sat›fl›” konusunu 1980 sonras›ndan günümüze uygulanagelen yeniden
yap›lanma/yap›sal uyarlama programlar›n›n bir parças› olarak
gördüklerini belirtmifltir. Bu nedenle, 1984 y›l›ndan günümüze kadar
iktidarlar de¤iflse de gündemden düflmeyen fakat irdelenmeyen,
sonuçlar›na gerekli vurgu yap›lmayan yabanc›lara toprak sat›fl›
hakk›nda mesleki ve toplumsal sorumlulu¤u do¤rultusunda hareket eden
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n duydu¤u endifleyi, tespit ve

çözümleri kamuoyu ile paylaflmay› bir görev
sayd›¤›n› ifade etmifltir.

Topraklar›n k›t bir do¤al kaynak olarak her
geçen gün de¤erlendirdi¤i ve de¤eri artt›kça
siyasi iktidarlar taraf›ndan Hazineye kaynak
yaratma amac› ile k›sa dönemli politikalar›n
konusu yap›ld›¤›n›, uluslararas› sermayenin
yaratt›¤› küresel kapitalizmin yay›lmac›
politikalar›n›n öncelikli söylemi olan
ekonomik serbesti ile dünyaya aç›lma
dayatmalar› sonucunda topraklar›m›z›n bir
meta gibi uluslararas› sermayeye aç›ld›¤›n›
belirtmifl, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›n›n topra¤›n, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›¤›n simgesi oldu¤unun bilincinde
olarak konunun gereken ilgi ile izlenmesi ve
gelece¤e dair endiflelerin yok edilmesi için
üzerine düflen görevi yerine getirmekte
oldu¤unu belirtmifltir. Odan›n titiz çal›flmalar›
sonucunda haz›rlad›¤› raporu ve bask›s›n›
yapt›¤› “Yabanc›lara Toprak Sat›fl›:
Neoliberalizmin K›skac›nda Türkiye
Topraklar›” bafll›kl› bir kitapç›¤› kamuoyu ile
paylaflt›klar›n›n alt›n› çizmifltir.

Yabanc›lara toprak sat›fl›n›n tarihsel süreçteki
örneklerine de¤inen A. Fahri ÖZTEN,
özellikle 1980 ile bafllayan neo-liberal
politikalara de¤inerek konuyu aç›klam›flt›r.

1970‘lerden bu yana modernleflmenin ve
kalk›nman›n reçetesinin uluslararas› kredi
kurulufllar› taraf›ndan yaz›lmakta oldu¤unu,
Dünya Bankas› (DB) ve Uluslararas› Para
Fonunun (IMF) bafl›n› çekti¤i bu uluslararas›
kredi kurulufllar›n›n geliflmekte olan ülkelere
d›fl borç karfl›l›¤›nda ödevleri yerine
getirmelerini ö¤ütledi¤ini belirtmifltir. Bu

TESUD TARAFINDAN DÜZENLENEN
“21. YÜZYILDA
ULUSAL GÜVENL‹K SEMPOZYUMU”
13 Ocak 2007

Türkiye Emekli Subaylar Derne¤i

taraf›ndan 13 Ocak 2007 tarihinde

‹stanbul‘da düzenlenen “21. YÜZYILDA

ULUSAL GÜVENL‹K” bafll›kl›

sempozyuma Odam›z Genel Baflkan›

Say›n A. Fahri ÖZTEN ve Ankara fiube

Baflkan› Say›n ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU

panelist olarak kat›lm›fllard›r.
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Toprak, mülkiyet ile birlikte ele al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ün simgesidir. Yabanc›lara toprak
sat›fl›, emperyalizmin yay›lmac› politikalar›n›n bir parças› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

ödevler, geliflmekte olan ülkelerde
devletin piyasadan çekilmesi ve
serbest piyasa ekonomisine geçilmesi
temelinde flekillenmektedir. Bu
yeniden yap›lanma sürecinde
ülkelerin sadece ekonomik yap›lar›
de¤il, sosyal, kültürel ve politik
yap›lar› da de¤ifltirilmektedir.

A. Fahri ÖZTEN konuflmas›na flu
flekilde devam etmifltir:

“Neo-liberal politikalar›n Türkiye‘ye
yans›mas› 24 Ocak Kararlar›d›r.
1970‘li y›llarda uygulanan kalk›nma
politikalar› emperyalist ülkeler
taraf›ndan y›prat›lm›fl ve geçerlili¤i
kaybettirilmifltir. Böylece, Türkiye
uluslararas› ekonomik sisteme entegre
olmaya zorlanan ve d›fl borca
ba¤›ml› bir ülke konumuna
sokulmufltur. 1980 y›l›nda ç›kar›lan
24 Ocak Kararlar›’n›n hedefi
ekonomik liberalizasyon; karma
ekonomiden liberal ekonomiye
geçifltir. Amaç, yükselen de¤er olan
küreselleflmeye; IMF Niyet
Mektuplar›, Dünya Bankas› Kredi
Antlaflmalar› ve Avrupa Birli¤i
Direktifleri’nde yer alan dayatmalar
do¤rultusunda hareket ederek bir
yan›ndan tutunmakt›r.

Uluslararas› kredi kurulufllar›n›n
yazd›¤› reçeteye göre haz›rlanan bu
yol haritas› 12 Eylül 1980 askeri
müdahale ve sürecinin yaratt›¤›
disiplin içinde rahatl›kla uygulanma
olana¤› bulmufl, muhalif görüfller
engellenmifltir. Bu dönemde
demokrasi ask›ya al›nm›fl, siyasi
partiler, sendikalar, demokratik kitle
örgütleri yasaklanm›flt›r.

Yabanc›lara toprak sat›fl› da bu
dönemde uygulanan dayatma
politikalar›n›n bir uzant›s›d›r ve
kapitalizmin geldi¤i yeni aflama ile
ayr› bir önem kazanm›flt›r.
Yabanc›lara toprak sat›fl›, toprak ve

mülkiyet unsurlar› üzerinde yükselen
bir konudur. Topra¤›n k›t bir do¤al
kaynak olarak de¤eri her geçen gün
artmaktad›r. Toprak, mülkiyet ile
birlikte ele al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve
özgürlü¤ün simgesidir. Yabanc›lara
toprak sat›fl›, emperyalizmin
yay›lmac› politikalar›n›n bir parças›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bu do¤rultuda, Türkiye‘de 1934 ile
1984 y›llar› aras›nda Tapu Kanunu
ve Köy Kanunu aynen yürürlükte
kalm›fl, bu düzenlemeler ile
yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›na
getirilen k›s›tlamalar, bu tarihten
sonra teker teker kald›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, 1984‘ten
günümüze kadar yabanc›lara
tafl›nmaz sat›fl› konusunda dört yasal
düzenleme yap›lm›fl, üç düzenleme
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal

edilmifltir. Dördüncü düzenleme de
2005 y›l›nda gündeme gelmifl, yarg›
süreci tekrar bafllat›lm›flt›r. Belirtilen
anlamda ilk düzenleme 21.06.1984
tarihinde ç›kar›lan 3029 say›l›
Kanun‘dur. Bu kanun ile Suudi
Arabistan, Kuveyt, Oman Sultanl›¤›,
Bahreyn, Katar, Birleflik Arap
Emirlikleri uyruklu gerçek kiflilerin
karfl›l›kl›l›k koflulu aranmaks›z›n
belediye s›n›rlar› içerisinde tafl›nmaz
edinmelerine imkan tan›nm›flt›r. Fakat,
Anayasa Mahkemesi konunun salt
ekonomik bir yaklafl›mla
de¤erlendirilemeyece¤inin alt›n›

çizerek 3029 Say›l› Kanunu iptal
etmifltir. Anayasa Mahkemesinin
iptal karar›ndan sonra,
22.04.1986‘da 3278 say›l› Kanun
ile ikinci kez yabanc›lara toprak
sat›fl›n›n önündeki engellerin
kald›rmas› amaçlanm›flt›r. Bu kanun,
b›rak›n gerçek kiflileri Suudi
Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleflik
Arap Emirlikleri, Oman Sultanl›¤›,
Katar ülkelerinin karfl›l›kl›l›k ilkesi
aranmadan belediye s›n›rlar›
içerisinde tafl›nmaz edinimini
serbest b›rakm›flt›r. Bu yasa da
Anayasa Mahkemesince ayn› y›l iptal
edilmifltir. Fakat Sevda Tepesi
Suudilere sat›lmaktan
kurtar›lamam›flt›r. Üçüncü düzenleme
2003 y›l›nda ç›kart›lan 4916 say›l›
Kanun‘dur. Bu kanun ile
yabanc›lar›n köy arazilerinde
tafl›nmaz ediniminin önü aç›lm›fl,
karfl›l›kl›l›k ilkesi kald›r›lm›fl, 30
hektar üzerindeki tafl›nmaz sat›fllar›
Bakanlar Kurulu onay›na tabi
k›l›nm›flt›r. Bu Kanun da 2005 y›l›nda
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal
edilmifltir. 

Bunun üzerine ayn› y›l, 5444 say›l›
Kanun (29.12.2005) ile yabanc›
uyruklu bir gerçek kiflinin ülke
genelinde edinebilece¤i tafl›nmazlar
ile ba¤›ms›z ve sürekli nitelikte s›n›rl›
ayni haklar›n toplam yüzölçümü
25.000 metrekare ile s›n›rland›r›lm›fl,
yüzölçümü miktar›n› otuz hektara
kadar artt›rmaya Bakanlar Kurulu
yetkili k›l›nm›fl, yabanc› uyruklu gerçek
kiflilerin il baz›nda edinebilecekleri
tafl›nmazlar›n, illere ve il yüzölçümüne
göre binde befli geçmemek üzere
oran›n› tespite Bakanlar Kurulu
yetkilendirilmifltir. Yabanc› ülkelerde
kendi ülkelerinin kanunlar›na göre
kurulan tüzel kiflili¤e sahip ticaret
flirketleri, ancak özel kanun hükümleri
çerçevesinde tafl›nmaz mülkiyeti ve
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tafl›nmazlar üzerinde s›n›rl› aynî hak edinebilirler hükmü
getirilmifltir.

5444 say›l› Kanun, ülkemiz topraklar›n›n stratejik öneme
sahip ulusal güvenlik noktalar›n› belirlemeden düzenleme
yapmaktad›r. Stratejik bölgeler ça¤dafl bilgi sistemleri ile
belirlenmemifl, bu bilgi sisteminin sonuçlar› tafl›nmaz bilgi
sistemine yans›t›lmam›flt›r. Altyap› çal›flmalar›n›n
tamamlanmad›¤› bu alanlarda düzenleme yap›lmas› s›k›nt›
yaratmaktad›r. ‹l yüzölçümünün binde befli s›n›rlamas›n›n
bilimsel olmad›¤› aç›kt›r. ‹l yüzölçümünün binde beflinin
yerine yerleflim alan›n›n binde befli s›n›rlamas›
getirilmelidir. Düzenleme ile getirilen binde befl s›n›r›;
flimdiden Kilis, Mardin ve Hatay illerinde afl›lm›flt›r.

‹çinde bulundu¤umuz co¤rafya, savafllar›n en s›cak
yafland›¤› co¤rafyalardan biridir. Küresel sermayenin
istekleri do¤rultusunda kapitalist güçler, ülkelerin enerji
kaynaklar›n› ve enerji yollar›n› kontrol alt›na almak ve
do¤al zenginliklerini ele geçirmek amac›yla ülkeleri iflgal
etmektedirler. Bunu da iflgal ettikleri ülkelere özgürlük, bar›fl
ve demokrasiyi getirmek ad›na yapt›klar›n› insanlar›n
gözünün içine bakarak ifade etmektedirler. Kafkas, Hazar
Bölgesi, Ortado¤u dünya do¤algaz ve petrol
rezervlerinin yaklafl›k % 73‘üne sahip bir konumdad›r.
Bu bölge Türkiye ile s›n›rd›r. Türkiye, söz konusu enerji
kaynaklar›n›n Avrupa‘ya ve dünyaya aç›l›m›nda önem teflkil
etmektedir. Ülkemizin, Do¤u-Bat›, Kuzey-Güney
yönündeki enerji hatlar›na ev sahipli¤i yapan enerji
koridoru olma yolunda giriflimleri devam etmektedir.

Bu nedenle, Türkiye‘nin stratejik konumu dikkate al›narak,
1980 sonras› dönemle bafllayan neoliberal politikalar›n bir
uzant›s› olan yabanc›lara toprak sat›fl›nda dikkat edilmesi
gereken önemli noktalar bulunmaktad›r. Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›, d›fl borca karfl›l›k, gelece¤ini ipotek
alt›na alan Türkiye‘nin, topraklar›n› da di¤er k›t do¤al
kaynaklar› gibi ticari bir mal haline getirerek Hazineye
kaynak yaratma telafl›nda olmamas› gerekti¤ini ifade
etmektedir.

Yabanc›lara toprak sat›fl›, salt mülkiyet sorunu olarak
de¤erlendirilemez. 1980‘den bu yana birçok yasada
de¤ifliklik yap›lm›fl, yap›sal de¤iflikliklere gidilmifltir. Süreç,
Köy Kanunu, Tapu Kanunu, Petrol Kanunu, Maden
Kanunu, Turizmi Teflvik Kanunu, Do¤rudan Yabanc›
Yat›r›mlar Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu vb
düzenlemelerle birlikte de¤erlendirilmelidir.

A. Fahri ÖZTEN, daha sonra Do¤rudan Yabanc›
Yat›r›mlar Kanunu ve Turizmi Teflvik Kanunu ile
yabanc›lara sat›lan ya da sat›lmas› planlanan tafl›nmazlar
ile ilgili görsel örnekler vermifltir. Ayr›ca, son günlerde
gündeme getirilen ‹spanya ve Norveç modelleri hakk›nda
kamuoyunun yanl›fl bilgilendirildi¤ini ifade ederek, konu
hakk›nda özet bilgi sunmufltur. 

Sonuç olarak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›n›n;
“K›t bir do¤al kaynak ve toplumsal bir de¤er olan
topra¤›n ticari meta olarak kullan›lamayaca¤›,
tafl›nmaz bilgi sisteminin kurularak hayata geçirilmesi,
bu sayede yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n›n fleffaf,
uygulanabilir kay›tlarla takip edilmesi,
Çok amaçl› ça¤dafl kadastro bilgi sisteminin kurulmas›,
Yabanc›lara konut sat›fl›nda demografik özelliklerin
dikkate al›nmas›,
Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n›n sahil band›, 2B alanlar›
ve tar›msal arazilere s›çramamas›,
Toprak yönetiminde uzun dönemli, bütüncül politikalar›n
zaman kaybedilmeden oluflturulmas›,
Karfl›l›kl›l›k ilkesinin hem hukuken hem fiilen
uygulanabilirli¤inin sa¤lanmas› gereklili¤inin alt›n› çizmeyi
görev bildi¤ini” belirtmifltir.

Say›n ÖZTEN, topra¤a iki farkl› bak›fl aç›s›n›n oldu¤unu,
bunlardan birinin topra¤a kasab›n etine bakar gibi
bakmak; di¤erinin ise topra¤a bir sanatç›s›n›n tablosuna
bakar gibi bakmak oldu¤una dikkat çekmifl, Harita ve
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Kadastro Mühendisleri Odas›n›n
topra¤a bir sanatç›n›n tablosuna
bakar gibi bakmakta oldu¤unu
vurgulam›flt›r.

A. Fahri ÖZTEN bir Afrikal›
atasözünün ak›llarda tutulmas›
gerekti¤ini ifade ederek konuflmas›n›
sonland›rm›flt›r: “Beyazlar Afrika‘ya
geldiklerinde, bizim topraklar›m›z,
onlar›n ‹ncil‘leri vard›. Bize,
gözlerimizi kapatarak dua etmeyi
ö¤rettiler. Uyand›¤›m›zda gördük
ki, onlar›n topraklar›, bizim
‹ncil‘lerimiz vard›.”

Ankara fiube Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU, “Ulusal
Güvenlik Aç›s›ndan Yeni Vak›flar
Yasas›” konulu bildirisinde Ulusal
Güvenlik, Vak›f, Az›nl›k ve Az›nl›k
Vak›flar›n› kavram olarak tarihsel
süreç ile birlikte k›saca aç›klam›fl ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin vak›flar
konusuna yaklafl›mlar›n› al›nt›larla
belirtmifl ve yabanc› vak›flarla birlikte
ulusal güvenlik kavramlar›n›
medyadan da görülebilen somut
olaylarla de¤erlendirmifltir.

Bu konuflmada özetle;

Muzaffer ‹lhan ERDOST‘un,
Cumhuriyetin dinsel ideolojilerin
maddi temelini oluflturan vak›f
topraklara karfl› kay›ts›z kalmad›¤›, 2
temel niteli¤i oldu¤u, birinci
niteli¤inin; ülkeyi iflgal etmifl olan
sömürgeci emperyalistlerden
ar›nd›rmas›, birkaç› hariç, yabanc›
sermayeli iflletmeleri, 1928‘den
1944‘e kadar ulusallaflt›rmas›,
1924‘ten 1946‘ya kadar
imparatorluktan miras ald›¤› d›fl
borçlar› ödemesi, ikinci niteli¤inin ise
dinsel (feodal) devleti y›km›fl olmas›,
dinsel-feodal ideolojinin maddi
temelini oluflturan vak›f topraklar›n
1924‘ten sonra ç›kar›lan baz›
yasalarla devletin denetimi alt›na
al›nmaya bafllanmas›, ç›kar›lan
Vak›flar Kanunu ile de Vak›flar Genel
Müdürlü¤üne gerekli görülmeyen

mazbut ve mülhak vak›flara ait akar
ve topraklar› satma yetkisi verilerek,
vakf›n genel niteli¤ini belirleyen
mülkiyetin hapsedilmesi ilkesinin
ortadan kald›r›lmas›, vak›f
topraklar›n›n da¤›t›lmas›n›n 1945‘te
ç›kar›lan Çiftçiyi Toprakland›rma
Kanununda yer almas› oldu¤u
yönündeki görüflü ile Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer‘in; 5555 say›l›
yeni Vak›flar Yasas›n› TBMM‘ye geri
gönderirken “Bunun sonucunda, Türk
Devriminin tasfiye etti¤i ‘fler-i hukuk‘
düzeni içinde kurulmufl eski vak›flar›n
tasfiyesini amaçlayan yaklafl›m›n ve
bu yaklafl›m›n gere¤i olarak tüm eski
vak›flar üzerinde Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla kurulan
oldukça s›k› izin ve denetim
sisteminin, neredeyse tümüyle ortadan
kald›r›ld›¤›n›n görüldü¤ü”, görüflünün
uyufltu¤u,

Bu görüfllere kat›lmayanlar›n da
oldu¤u, vak›flar›n b›rak›n tasfiyesini
yaflat›lmas› gerekti¤ini, günümüzde
3. sektör olarak önem kazand›¤›n›
söyleyerek giderek gelifltirilmesi
gerekti¤ini savunanlar›n bulundu¤u, 

AB sürecinde de; Uyum Yasalar›,
‹lerleme Raporlar›, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi önündeki
dosyalar derken, az›nl›klar konusunun
da, vak›flar›n da, çok daha genifl ve
de¤iflik biçimde Türkiye‘nin önüne
konuldu¤u ve böylece az›nl›k vak›flar›
önündeki engellerin giderilmesi ve
güçlendirilmesi yönündeki u¤rafllar›n
yo¤unluk kazand›¤›, bu do¤rultuda
2002 y›l› bafl›ndan itibaren yeni
Medeni Yasa ç›kar›ld›¤›, Dernekler ve
Vak›flar Yasalar›nda de¤ifliklikler
yap›ld›¤› ve bunun sonucunda
yabanc› dernek ve vak›flar›n
kurulabilece¤i ve uluslararas› iliflkilerin
kurulabilece¤i hükümlerin getirildi¤i,
bu do¤rultuda 5555 say›l› yeni
Vak›flar Yasas› ç›kar›ld›¤› ancak
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer‘in bu yasan›n 8 maddesini
Anayasa‘ya ayk›r› bularak TBMM‘ye

geri gönderdi¤i, 

Yabanc› ve dinci vak›flar konusunda
önemli araflt›rmalar› olan, bu alanda
çeflitli kitap ve yaz›lar› bulunan Doç.
Dr. Necip Hablemito¤lu‘nun evinin
önünde silahl› sald›r› sonucu
öldürülmesinin, vak›f-ulusal güvenlik
iliflkisini aç›klayan çarp›c› bir örnek
oldu¤u,

I. Dünya Savafl› sonras›nda
Anadolu‘da 1000‘i aflk›n yabanc›
kolej oldu¤unu, Merzifon‘daki
Amerikan Kolejinin Pontuscu Rum
çetelerinin, Tarsus‘taki Amerikan
Kolejinin Taflnak ve H›nçak çetelerinin
karargah› oldu¤unu, Türkiye‘de en
çok etki ajan›na sahip ABD‘nin tüm
dünyada ve Türkiye‘de yönetici aday›
olarak kendi yandafllar›n› yetifltirmede
ilk aflamada pilot vak›f-enstitü-
üniversitelerini kulland›¤›n›, en az 25
milyar dolarl›k bir mal varl›¤›na sahip
yap›lanman›n Hocaefendinin
kalabal›k maiyeti ile birlikte
Pennsylvania yak›nlar›nda bir çiftlikte
FBI korumas› alt›nda yaflad›¤›n›, bu
çiftli¤in ABD yasalar›na göre kurulan
“Alt›n Nesil Vakf›” ad›na FBI
taraf›ndan tahsis edildi¤ini, Alman
istihbaratç›lar›n›n Türkiye‘de vak›f
temsilcisi olarak görev yapt›klar›n›
yazan Doç. Dr. Necip
Hablemito¤lu‘nun öldürülmesinin
s›radan bir terör olmad›¤›,

Eski CIA Baflkan› Colby‘nin “geçmiflte
CIA‘in ifa etti¤i görevi art›k vak›flar
eliyle yürütüyoruz” sözlerinin ulusal
güvenlik-yabanc› vak›f iliflkisini somut
biçimde olanca aç›kl›¤› ile ortaya
koydu¤u, dünyan›n çeflitli yerlerinde
ekonomik darbeleriyle, renklerle ifade
edilen darbelerleriyle ünlü Soroz ve
vak›flar›n›n Türkiye‘de Aç›k Toplum
Enstitüleri bulundu¤u, Türkiye‘de de
kurdu¤u veya iliflki kurdu¤u STK‘larla,
veya üniversitelerle destekledi¤i
projelerle güya toplumumuzun
demokratikleflmesine ve kalk›nmas›na
hizmette bulundu¤u konular›na
de¤inilmifltir.
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Oda Yönetim Kurulumuz, 11 Aral›k 2006 tarihinde Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürlü¤üne ziyarette bulundu.
‹lk ziyaret Genel Müdür yard›mc›l›¤› görevine atanan Ömer Ali AM-
BAR‘a yap›ld›. Yönetim Kurulumuz, ‹stanbul Bölge Müdürü görevini sürdü-
rürken Kas›m ay›nda bu göreve atanan Sn AMBAR‘a yeni görevinde ve
çal›flmalar›nda baflar›lar diledi. Meslek alan›m›z ve kadastro çal›flmalar›
hakk›nda bilgi al›fl veriflinde bulunuldu.
Daha sonra Yönetim Kurulumuz ile Genel Müdür Sn. Mehmet Zeki ADLI
ve Genel Müdür Yard›mc›lar› Sn. Nihat fiAH‹N, Sn. Ömer Ali AMBAR ve
Sn. fiinasi BAYRAKTAR‘›n kat›l›m›yla ortak bir toplant› gerçeklefltirildi. Yöne-
tim Kurulumuz ad›na Odam›z görüfllerini dile getiren Yönetim Kurulu Baflka-
n›m›z Ali Fahri ÖZTEN; Sn. Mehmet Zeki ADLI‘n›n yeniden genel müdürlük
görevine bafllamas›ndan dolay› kendilerine baflar› dileklerimizi ilettikten
sonra çal›flmalara yönelik olarak;
• Say›sal Kadastro Çal›flmalar›na iliflkin Odam›zca haz›rlanan de¤er-
lendirme raporu ve yaklafl›k maliyetler konusunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi, özellikle yaklafl›k maliyetlerde bölgeler aras› co¤rafi
durum, arazi örtüsü, arazi biçimi vb. hususlarda güçlük katsay›lar›n›n
dikkate al›nmas›,
• Çok amaçl› kadastro, yaflayan kadastro ve co¤rafi bilgi sistemlerine
yönelik kadastro için mevcut kadastro çal›flmalar›n›n 2/3 nin yenilen-
mesi, güncellefltirilmesi gereklili¤i,
• Aral›k ay›nda yay›mlanan “Kadastro Haritalar›n›n Say›sallaflt›r›lmas›
Hakk›nda Yönetmelik” ve “Kadastro Haritalar›n›n Yeniden Düzenlenme-
si ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yap›lmas›nda Uyulacak Usul
ve Esaslara ‹liflkin Yönetmelik” lerde gerekli e¤itimin verilmesinde oda-
m›zca da katk› ve deste¤in verilebilece¤i,
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün tüm birimlerinde gündeme
gelen Serbest Harita Mühendislik Hizmetlerinde “Üye Sicil Durum Bel-
gesi” nin istenilmesinin mevcut kanun ve yönetmeliklerde bir zorunluluk
içerdi¤i, di¤er taraftan hem mesleki alanda hem de kurumsal anlamda
bir bütünlük sa¤lanmas› ve nitelikli hizmetin üretilmesindeki katk›s›,
• Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i yapacak meslektafllar›m›za verilecek meslek
içi e¤itimde katk› ve destek verilmesi,
• Nisan 2007 de gerçeklefltirilecek olan 11. Türkiye Harita Bilimsel
ve Teknik Kurultay›‘na, Kurumun bildiri sunarak katk› vermesi,
• Kadastro Kongresinin sürekli hale getirilmesi,

• Lisansl› harita kadastro mühendisleri ve bü-
rolar›na yönelik yönetmelik çal›flmalar›nda,
büro say›lar›nda tekelleflmeye yer verilmemesi,
denetim ve kontrol ifllemleri vb. konular›n dik-
kate al›narak çal›flmalar›n yürütülmesi,
• Yap›lmakta olan Say›sal Kadastro çal›flma-
lar›nda özellikle orman köylüsünün yaflad›¤›
sorunlara ve s›k›nt›lara yönelik olarak Oda-
m›zca bu alanda gerçeklefltirilen etkinliklerde
gündeme getirilen konulara iliflkin de¤erlen-
dirmelerin yap›lmas›,
• Uluslararas› Haritac›lar Birli¤inin- FIG
2014 Kongresi ve Bilimsel toplant›s›n›n ülke-
mizde yap›lmas› için Odam›zca yürütülen ça-
l›flmalara katk› ve deste¤in verilmesi,
konular› gündeme getirildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü say›n
Mehmet Zeki ADLI, Odam›z›n ziyaretinden
dolay› teflekkür ettiklerini ifade ederek yukar›-
da dile getirdi¤imiz konular hakk›nda her za-
man katk› ve destek vereceklerini belirttiler.
Sn ADLI kurum çal›flmalar›nda Oda ile ileti-
flim içerisinde olman›n hem mesleki yönden
hem de kurum yönünden mutlaka yararl› ol-
du¤unu belirterek gündemdeki yönetmelik ça-
l›flmalar›nda beraber çal›flman›n yararl› ola-
ca¤›n› dile getirdiler. 
Toplant›da ayr›ca, Oda ile Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürlü¤ü aras›nda her zaman bu
tür ziyaretler ve görüflmelerin yap›lmas›yla sü-
rece mutlaka katk› ve deste¤in verilmesinin
gereklili¤i vurguland›.

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü Z‹YARET ED‹LD‹
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bilim insanlar›na, uzmanlara, meslektafllar›ma huzurlar›n›z da teflekkürü
borç biliyor ve kendilerini kutluyorum. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, kurulufl y›l› olan 1954
y›l›ndan bu yana Anayasa’da ve kurulufl yasam›zda yer alan amaçlar›
do¤rultusunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Odam›z; demokratik bir
meslek kuruluflu olarak dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan ve ona göre
politikalar üreterek yaflama geçiren bir anlay›fl içerisindedir. Odam›z›n,
mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›
bilinci içerisinde; bilimi ve tekni¤i, mühendisli¤i, yar›m as›rl›k bilgi
birikimi ve deneyimini halk›n mutlulu¤u ve ülke kalk›nmas›na yönelik her
alanda kullanmada taraf oldu¤unu vurgulamak isterim.
Bu anlay›fl ve yaklafl›mla, Odam›z; bilimsel ve teknik çal›flmalar›n,
sosyal ve kültürel   çal›fltaylar›n, sempozyum ve kongrelerin
düzenlenmesinde her zaman sorumluluk bilinci içerisinde hareket
etmektedir. Bu öngörümüzden de her zaman onur duydu¤umuzu
belirtmek isterim. Ülkemizde yürütülen bu bilimsel faaliyetler ve
çal›flmalar sonucunda edinilen bilimsel bilgi ve teknolojik ürünlerin,
sosyal ve kültürel geliflmelerin; halk›m›z›n, ülkemizin ve insanl›¤›n
yarar›na sonuçlar do¤uraca¤›na olan inanc›m›z tamd›r.
De¤erli Kat›l›mc›lar, De¤erli Konuklar;
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)’nun görevlerinden biri de
ulusal ve uluslararas› güncel jeodezik faaliyetleri koordine etmek,
düzenlemek ve teknik konular› tart›flmakt›r. Bu ba¤lamda, Komisyon
2002 y›l›ndan bu yana her y›l bir e¤itim kurumunun ev sahipli¤inde
çal›fltay format›nda ola¤an bilimsel toplant›lar›n› düzenlemektedir. 
‹lk Çal›fltay, 2002 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesinde “Tektonik ve
Jeodezik A¤lar” konusunda yap›lm›flt›r. Bu çal›fltay, jeodeziciler olarak
farkl› disiplinlerle birlikte gerçeklefltirdi¤imiz çok disiplinli ilk bilimsel
toplant› olmufltur. ‹kinci Çal›fltay, 2003 y›l›nda Selçuk Üniversitesinde
“Co¤rafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik A¤lar” konusunda; üçüncü
Çal›fltay ise, 2004 y›l›nda Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde
”Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik A¤lar” konusunda, dördüncü
Çal›fltay ise 2005 y›l›nda Karadeniz Teknik Üniversitesinde  “Jeoid ve
Düfley Datum” bafll›¤›nda yap›lm›flt›r. Son y›llarda bilimsel bilgi ve
teknolojideki geliflmelere paralel olarak, jeodezi alan›nda yatay ve
düfley konumlamada GPS, gravite alan› uygulamalar›nda uzay
tekniklerindeki bafldöndürücü geliflmeler, kuramsal - teorik çal›flmalar›n
önemini ön plana ç›karm›flt›r. Bu geliflmeler komflu disiplinler aras›ndaki
iflbirli¤ini de kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. 
Yap›lan çal›fltaylara bakt›¤›m›z zaman do¤al olarak jeodezik a¤lar
konusunun ön planda tutuldu¤unu görmekteyiz.  Bu bilimsel
toplant›m›zda Jeodezi ve Tektonik (yer kabu¤unun hareketlerinden
sorumlu sistem: ma¤ma, deprem vb.) alanlar›nda çal›flan bilim

Say›n Rektörüm, Say›n Bölüm Baflkan›m ve
De¤erli Hocalar›m, Sevgili Ö¤renci
Arkadafllar›m, fiube Yönetim Kurulu Üyesi
Arkadafllar›m ve fiube Baflkan›m, Say›n
Harita Genel Komutan›m ve De¤erli
Konuklar...

Sizleri Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Merkez Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve
sevgi ile selamlamak istiyorum. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
ve Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odam›z›n düzenleyicisi oldu¤u “Tektonik ve
Jeodezik A¤lar” konulu Çal›fltay›n mesle¤imiz
ve ülkemiz ad›na baflar›l› geçmesini diliyor,
bu Çal›fltay›n gerçekleflmesinde eme¤i geçen

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)
2006 y›l› Bilimsel Toplant›s› ve
Çal›fltay›n› 16-18 Kas›m tarihlerinde YTÜ
de gerçeklefltirildi. Çal›fltaya YTÜ
Rektörü, Harita Genel Komutan›, YTÜ
Müh. Fakültesi Dekan›, Jeodezi ve Fot.
Müh. Bölüm Baflkan›, Kurum temsilcileri,
bilim insanlar›, ö¤renciler, flubemiz
yönetim kurulu üyeleri, konuklar
kat›ld›lar. Beflincisi düzenlenen etkinli¤in
aç›l›fl bölümünde Odam›z Genel Baflkan›
A.Fahri ÖZTEN bir konuflma yapm›flt›r.

TÜRK‹YE ULUSAL JEODEZ‹ KOM‹SYONU
2006 YILI B‹L‹MSEL TOPLANTISI

Oda Genel Baflkan› Say›n Ali Fahri ÖZ-
TEN’in TUJK’nin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmas›-
n›n tam metnini veriyoruz.
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insanlar›n›n, jeodezik a¤lar ile yer kabu¤u hareketlerinin
iliflkilendirilmesi, verilerin toplan›lmas›, bilimsel bilgi üretimi ve
yorumlanmas› gibi çal›flmalarda yer almas› çok önemli bir olgudur.
Özellikle ülkemizin deprem kufla¤›nda oldu¤u ( Akdeniz-Himalaya
deprem kufla¤› bölgesinde ) göz önüne al›nd›¤›nda ifade edilen
çal›flmalar›n di¤er meslek disiplinleriyle birlikte, ortak üretim süreci
iflletilerek, kamu yarar› do¤rultusunda somut ad›mlar at›lmas› gereklili¤i
tart›flmas›zd›r. Ülkemizde yaflan›lan depremlere bak›ld›¤›nda, 1999,
1983 ve 1974 y›llar›nda yaflan›lan depremlerin felaketlere dönüflmesi
sonucu, binlerce insan›m›z yaflam›n› yitirmifl, bunun yan›nda ekonomik,
sosyal ve toplumsal çöküntülerin yafland›¤› görülmüfltür. 
Tektonik hareketlerin izlenilmesi, fay haritas› ve güncellefltirilmesi, düfley
konum ve duyarl›l›k gibi çal›flmalar sonucu ortaya ç›kart›lacak bilimsel
bilgiler, bulgular ve önermeler ›fl›¤›nda; kentlerin, yerleflim alanlar›n›n
ve yaflam alanlar›m›z›n belirlenmesi ve yarat›lmas› akl›n ve bilimin yol
göstericili¤inde ça¤dafl bir yaklafl›m olacakt›r. 
De¤erli Konuklar, Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,
Do¤al olaylar›n yaratt›¤› afetlerin felaketlere dönüflmemesi, yaflan›lan
do¤a olaylar›n›n yaratt›¤› y›k›mlar›n en aza indirilmesi için, öngörülen
do¤a olay›ndan önce hareket edilebilmesi ve gerekli önlemlerin
al›nmas› gerekmektedir. Bu nedenle, mühendislik yap›lar›, proje ve
kullan›lan yap› malzemesi, kent planlamas›, yerleflim alanlar›n›n
belirlenmesi, zemin etüdleri ve parametrelerin belirlenmesi gibi birçok
alanda biz mühendis ve mimarlara, uzmanlara, bilim insanlar›na,
kurum ve kurulufllara büyük görevler ve sorumluluklar düflmektedir.
Sosyolojik ve politik nedenlerin de etkisiyle, ülkemizde bir olay›
önceden görüp önlem olmak yerine öngörülen olay olduktan sonra ne
yap›laca¤› tart›fl›lmaktad›r. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse;
yaflam›m›z› reaktivite (tepki) felsefesi üzerine kurgulam›fl bir hayat
anlay›fl› ile idame etmenin ac› sonuçlar›n› sürekli olarak yaflamakta
oldu¤umuz bir gerçektir.
TUJK, üniversiteler ve Odam›z›n ortak katk›lar› ile sürdürülen bilimsel
toplant› ve çal›fltaylarda, kamuoyunun, ülkemiz insanlar›n›n ve
ülkemizin bizden beklentileri oldu¤unu, olmas› gerekti¤ini ifade etmek
durumunday›m.
Bas›nda ve kamuoyunda “deprem” konusunda bir bilgi kirlili¤i
yaflanmaktad›r. Belli meslek gruplar› sürekli bir fleyler söylemektedirler.
Jeodezicilerin söylemesi gereken konular› da onlar ifade etmektedirler.
Ancak, meslek disiplini alan›m›za giren tektonik hareketler ile ilgili
olarak bizlerin de fazla bir fley söyledi¤i, kamuoyunu bilgilendirdi¤ini
söyleyemeyiz. Bu konuda eksik oldu¤umuzu belirtmek durumunday›z.
Bu etkinliklerimizde ele al›nan konular, sunulan bildiriler ve özellikle de
sonuç bildirgesi, hem ulusal düzeyde kurum ve kurulufllar, üniversiteler,
yerel yönetimler, kamuoyu ve bas›n ile paylafl›lmal› hem de uluslararas›
meslek disiplinleri nezdinde iletiflim kurularak paylafl›m gündeme
getirilmelidir. Birlikte ifllerlik kavram›n›n önem kazand›¤› günümüzde,
mesle¤imiz aç›s›ndan bu kavram› birçok yönüyle kucaklayan çok

önemli bir çal›flma olan CORS-TR (Sabit GPS
‹stasyonlar›) Projesi, sizlerin de yak›ndan
bildi¤i gibi May›s 2006’da bafllad›.
Odam›z; mesle¤imizle ilgili mühendislik
hizmetlerinin ülke ve kamu yarar› yönünde
mevzuat çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle
ve teknik standartlara uygun biçimde
üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim
sürecinin her aflamas›nda izlenmesini,
yasalar›n verdi¤i yetki ve sorumluluklar
içerisinde bir kamu görevi olarak
görmektedir. An›lan projenin hayata
geçirilmesi gereklili¤i, hem meslek
disiplinimiz hem de ülke ve kamu yarar›
yönünden  tart›flmas›zd›r. Çok do¤ald›r ki
böylesi kapsaml› bir projenin birçok kamu
kurum ve kuruluflu taraf›ndan ortaklafla
yürütülmesi de zorunluluk içermektedir. 
An›lan proje çal›flmalar› devam etmekte olup
Odam›z, projeye iliflkin çal›flmalar› yak›ndan
izlemektedir. Bu projenin mutlaka baflar›l› bir
flekilde tamamlanmas› gerekmektedir.
Odam›z, konu hakk›nda görüfl ve önerilerini
baflta proje yöneticileri olmak üzere
kurulufllara ve birimlere iletecektir.  Jeodezik
a¤lar ve Tektonik hareketler ile Sabit GPS
‹stasyonlar›n›n kurulmas› ve sürece sokulmas›,
bu yöndeki çal›flmalara büyük bir ivme
verecektir. TUCBS konusu ise yine bu
çal›flmalara ba¤l›, kadastroya ba¤l›, meslek
disiplinimizin önemli bir alan›d›r. Oda olarak
bu konudaki çal›flmalar› yak›ndan takip
etmekte ve sürece kat›lmaktay›z.
Sevgili Konuklar, De¤erli Delegeler,
Meslek disiplinimiz alan›nda haritac›lar
olarak, jeodeziciler olarak daha çok
çal›flmam›z, daha çok u¤rafl vermemiz
gerekmektedir. Ülkemizin ve dünyan›n her
zamankinden daha çok haritac›lara,
jeodezicilere gereksinimi oldu¤u bilinmektedir.
Bu süreçte bilim insanlar›na, mühendislere,
uzmanlara, k›saca mesle¤imizle ilgili herkese
önemli görevler düflmektedir. 
Bizler, bilimi, tekni¤i ve mühendisli¤i ülkemiz
yarar›na, kamu yarar›na kullanma konusunda
çal›flmalar›m›z› sürdürmeye devam edece¤iz. 
Bu duygu ve düflüncelerle sizleri tekrar sayg›
ve sevgiyle selaml›yor ve Çal›fltay›m›z›n
baflar›l› geçmesini diliyorum.
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Türkiye I. Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultay› 1987’de Ankara’da TCK
Konferans Salonu’nda yap›lm›flt›. ‹lk
kurultay kitab›n›n önsüzünde;
Kurultay›n iki y›lda bir yap›lmas›,
kurumsallaflmas› ve
gelenekselleflmesi en büyük
amaçlardan biri olarak belirtilmiflti.
Bu amaçtan hiçbir sapma olmadan
10 kurultay, düzenli ve baflar›l› bir
flekilde gerçeklefltirilmifltir; her
birinin bir öncekinden daha etkin
ve iyi olmas› için çaba harcanm›fl
ve bunda da baflar›l› olunmufltur.
Bu on Kurultayda, mesleki, bilimsel
ve teknolojik geliflmeler, hem
meslektafllar›m›zla hem de di¤er
disiplinlerden kat›l›mc›larla birlikte

tart›fl›lm›fl ve de¤erlendirilmifltir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›,
geçmiflten kazand›¤› deneyim, güven ve güçle ilkinden 20 y›l sonra “11.
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›”n› 2-6 Nisan 2007 tarihleri
aras›nda Ankara’da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirecektir.

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›’nda sunulmak üzere
gönderilen bildiri özetlerinin Bilim Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmesi
tamamlanm›flt›r. Kurultay Yürütme Kurulu’na ulaflan 138 bildiri özetinden
her biri, 3 Bilim Kurulu Üyesine gönderilmifltir. Bildiri özetlerinin
de¤erlendirilmesi, yazar›n istemi ve “Teknik Oturum” say›s› da dikkate
al›narak, “Bilim Kurulu”nun ço¤unluk görüflü do¤rultusunda yap›lm›flt›r.
De¤erlendirmeler sonucunda 51 bildirinin poster, 87 bildirinin de sözlü
olarak sunulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Ülke sorunlar›n›n bir parças› olarak mesleki sorunlar›n çözümünde,
toplumsal beklentilerin karfl›lanmas›, yurttafllar›n karar alma süreçlerine
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›, kamu ve özel sektörde çal›flanlar›n ekonomik,
demokratik haklar›n›n ve sorumluluklar›n›n, e¤itim ve yeniden yap›lanma
konular›n›n, gelece¤e ›fl›k tutacak eylem planlar›n›n tart›fl›lmas›
gerekmektedir.

Geçmifl kurultaylarda oldu¤u gibi, teknik bildirilerin sunuldu¤u oturumlar›n
yan›nda ça¤r›l› ve sosyal içerikli oturumlar da yap›lacakt›r. Bilindi¤i gibi
YÖK’ün 2 y›l önce ald›¤› karar do¤rultusunda 2005-2006 Güz Yar›y›l›
sonundan itibaren mezun olanlar›n diplomalar›na, baz› üniversitelerimizde
mühendis ünvan› yaz›lmamaktad›r. Ayr›ca yetkin mühendislik konusunda
yine gençlerimizin kafalar›nda sorular oluflmaktad›r. Gençlerimizin bu
konularda söyleyecek çok fleyi oldu¤u düflüncesindeyiz. 11. Türkiye Harita
Bilimsel ve Teknik Kurultay›’nda, sadece ö¤rencilerin kat›laca¤›,
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ülkemizdeki yüksekö¤retim ve yüksekö¤retim sonras›na
iliflkin görüfl, beklenti ve kayg›lar›n ele al›naca¤› bir
gençlik oturumu düzenlenecektir.

Kurultayda Cumhuriyet dönemi e¤itim ve e¤itim felsefesi
konular›nda uzman kiflilerce sunum yap›lacakt›r. Yine
konunun uzmanlar›nca Türkiye ve Avrupa Birli¤i
aras›ndaki ucu aç›k üyelik görüflmelerin belirsiz bir hal
ald›¤› günümüzde, Türkiye - Avrupa Birli¤i iliflkilerinin
somut bir de¤erlendirilmesi yap›lacakt›r.

Al›nan d›fl borçlara karfl›l›k gerçeklefltirilen yeniden
yap›lanma sürecinde, geliflmekte olan ülkelerde
devletin piyasadan çekilmesi ile oluflan ve güdük
kalm›fl ulusal özel sektörün dolduramad›¤› altyap›
yat›r›mlar›ndaki boflluk, uluslararas› dev flirketlerin
ifltah›n› kabartmaktad›r. Bunun sonucunda,
küreselleflme ad› alt›nda uluslararas› tekelci
kapitalizmin - emperyalizmin serbest dolafl›m›n›n
önündeki engeller teker teker kald›r›lmaktad›r. D›fl borç
karfl›l›¤› yat›r›mlarla, az geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkelerin sistemle bütünleflmesi sa¤lanmaktad›r.
Yabanc›lara toprak sat›fl› da bu dönemde uygulanan
dayatma politikalar›n›n bir uzant›s›d›r.
Toprak, mülkiyet ile birlikte ele
al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve
özgürlü¤ün simgesidir.
Yabanc›lara toprak sat›fl›,
emperyalizmin yay›lmac›
politikalar›n›n bir parças›
olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Yabanc›lara
toprak sat›fl› konusu,
kamuoyunu uzun süreden
beri meflgul etmektedir.
Konuya iliflkin olarak Odam›z
baz› etkinlikler yapm›fl ve
görüfllerini aç›klam›flt›. Konunun
önemi ve gündemde olmas› nedeniyle

konunun uzmanlar›n›n kat›laca¤› “Neo - Liberal
Politakalar” ile “Toprak ve Özgürlük” bafll›kl› iki ayr›
oturum yap›lacakt›r.

‹lkinden 20 y›l sonra on birincisini düzenleyece¤imiz
Kurultay›m›zda, geride b›rakt›¤›m›z 10 Kurultayda
flimdiye kadar neler söylenmifl, saptamalar ve öneriler
ne düzeyde gerçeklefltirilmifl vb. sorular›n irdelenece¤i
genel bir de¤erlendirmeyi üyelerimizle paylaflaca¤›z.
Kurultay’da ele al›nacak ve önemli gördü¤ümüz di¤er
konular, “Yerel Yönetimler ve Mesleki Uygulamalar” ile
“Kamu, Özel sektör ve Uygulamalar›” bafll›kl›
oturumlarda ele al›nacakt›r.

Kurultay program›nda, geçmifl kurultaylar›m›zda oldu¤u
gibi meslektafllar›m›z›n güncel teknolojik geliflmelerden
haberdar olabilmeleri konusunda önemli katk› sa¤layan
bir sergi olarak “Ölçme Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›”
yer alacakt›r. Kat›l›mc›lar, teknolojideki tüm yenilikleri ve
geliflmeleri bu fuarda befl gün süre ile izleme olana¤›
bulacaklard›r. Ayr›ca bu firmalar özel oturumlarda
kendi ürünlerini sunabileceklerdir.

Odam›z yukar›da özetlenen konularla birlikte
di¤er birçok konunun, en genifl

kat›l›mla görüflülmesi tart›fl›lmas› ve
ç›kacak sonuçlar›n ilgili

ortamlara tafl›narak
izlenmesini önemli bir
görev olarak gündemine
al›p 11. Türkiye Harita
Bilimsel ve Teknik
Kurultay›’na tafl›maktad›r.

Mesle¤imizle ilgili kurum
ve kurulufllar›n,

meslektafllar›m›z›n ve di¤er
disiplinlerden kat›l›mc›lar›n

katk›lar›, Kurultay›m›za büyük
güç katacakt›r.
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Geleneksel olarak Harita ve

Kadastro Mühendisleri

Odam›zca düzenlenen “Genç

Haritac›lar Günleri” bu y›l,

Ankara fiubemiz

yürütücülü¤ünde ZKÜ, AKÜ

ve Hacettepe Üniversitesi

Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisli¤i Bölümlerinin

katk›lar›yla ve 13-19 May›s

2007 tarihleri aras›nda

Zonguldak Karaelmas

Üniversitesi yerleflkesinde

yap›lacakt›r.

Etkinli¤in ana eksenini Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü

ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Etkinli¤in temel amac›; Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisli¤i e¤itimi alan farkl› üniversitelerdeki ö¤rencilerin birbiriyle

kaynaflmas›, birlikte üretim, yönetim ve paylafl›m sürecinin yarat›lmas›,

mesleki bilimsel geliflmelerin izlenmesi ve teknolojilerin tan›nmas›, bu

geliflmelerin meslek alan›m›za katk›lar›n›n ortaya konulmas›, konferanslar

ve forumlar›n düzenlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin birlikte

gerçeklefltirilmesini içermektedir.

Dördüncüsü gerçeklefltirilecek olan Genç Haritac›lar Günleri (GHG)

etkinli¤inin düzenleme kurulu toplant›s›, GHG Düzenleme Kurulu Baflkan›

Say›n Prof. Dr. Erdal KOÇAK baflkanl›¤›nda 20.01.20074 tarihinde

Ankara’da gerçeklefltirilmifltir. Toplant›n›n yürütcülü¤ünü GHG Düzenleme

Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Cemil CANDAfi taraf›ndan yap›lm›fl olup bu

toplant›da GHG-4’ün etkinlik program› çerçevesi belirlenmifltir.
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Bilimsel nitelikli, ulusal, hakemli bir dergi olan Harita Dergisi’nde,
haritac›l›k bilim dallar› (jeodezi, fotogrametri, kartografya, astrono-
mi-jeofizik, kamu ölçmeleri ve mühendislik ölçmeleri ) ve haritac›l›k
ile ilgili di¤er disiplinlerde (yerbilimleri, uzay teknolojileri, co¤rafi
bilgi teknolojileri vb. alanlarda):
• Bir araflt›rma çal›flmas›n› bulgu ve sonuçlar›yla yans›tan makaleler,
• Yeterli say›da bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi
düzeyinde özetleyen, de¤erlendirme yapan, bulgular›
karfl›laflt›rarak elefltiren derleme yaz›lar›,
• Orijinalli¤i ve bilimsel de¤eri bak›m›ndan çok önemli yabanc›
dilden çeviri makaleler yer almaktad›r.
Günümüze kadar 17’si özel olmak üzere toplam 153 say›
yay›mlanm›flt›r.
Haritac›l›k ve haritac›l›k ile ilgili di¤er disiplinlerde çal›flmalar
yapan de¤erli bilim adamlar› ve meslektafllar›m›z, araflt›rma
sonuçlar›n› içeren makalelerini Harita Dergisi’nde de yay›mlaya-
bilir ve yay›mlanan bilgilerden yararlanabilirler. 
Harita Dergisi’nin Ocak 2007 say›s›n›n (Say›: 137) içindekiler
bölümü yanda sunulmufltur.

Harita Dergisi 2007 y›l› için abone kay›tlar› devam etmektedir.

Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.hgk.mil.tr/dergi/Dergi_Abone.asp
Posta adresi :Harita Genel Komutanl›¤›
Harita Dergisi Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
T›p Fakültesi Caddesi  06100 Cebeci / ANKARA
e-posta: haritadergisi@hgk.mil.tr 
Faks : 0312 320 14 95
Tel: 0312 595 21 24
URL : http://www.hgk.mil.tr/dergi/dergi.asp

De¤erli Üyeler;
1933 y›l›ndan beri, MSB Harita Genel
Komutanl›¤› taraf›ndan, haritac›l›k alan›nda
dünyadaki ve ülkemizdeki mesleki bilimsel
geliflmelerin duyuruldu¤u, Harita Dergisi
yay›mlanmaktad›r.

HAR‹TA DERG‹S‹’N‹N
OCAK 2007
SAYISI ÇIKTI

• Üye Kimlik Belgesi 12.00.-YTL
• Girifl Ödentisi 22.50.-YTL
• Üyelik Ödentisi(4.50*12 Ay) 54.00.-YTL
• Büro Tescil ‹fllemi 110.00.-YTL
• Büro Tescil Yenileme 95.00.-YTL

(01 fiubat 2007 tarihinden itibaren)
• fiirket Tescil ‹fllemi 165.00.-YTL
• fiirket Tescil Yenileme 120.00.-YTL

(01 fiubat 2007 tarihinden itibaren)

• SHKMM Bürolar› Oda Sicil
Kay›t Belgesi (Büro/fiirketler ‹çin) 45.00.-YTL

• Tip ‹mar Yönetmeli¤i fiartnamesine
• ‹liflkin SHKMM Bürolar› Oda Sicil 

Kay›t Belgesi 20.00-YTL
• Oda Sicil Kay›t Belgesi (Üyeler ‹çin) 20.00.-YTL
• US Sözleflme 3.00.-YTL
• T‹P Sözleflme 3.00.-YTL   
• Belge Onay› 5.00.-YTL
• Tescil Belge De¤iflim 15.00.-YTL
• Karne Baflvuru Belgesi 35.00.-YTL

HKMO 2007 YILI H‹ZMET VE BELGE ÜCRETLER‹
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Odam›z Yeni Hizmet Mekan› 
Odam›z Genel Merkezinin bulundu¤u (SÜMER 1. SOKAK NO:
12/4 KIZILAY / ANKARA ) binan›n birinci kat›nda sat›n al›nan
dairenin düzenlenmesi yap›larak 6 Kas›m 2006 tarihinden 

itibaren üyelerimizin hizmetine girmifltir.

Genel Baflkan›m›z Adana fiubemizin Hatay’daki CBS
Kutlamalar› Etkinli¤indeydi
Adana fiubemizin Hatay Temsilcili¤i taraf›ndan 17 Kas›m Cuma günü
düzenlenen Co¤rafi Bilgi Sistemleri Günü (CBS Günü) Etkinli¤i,
Muhasebeciler Odas› Hatay fiubesinde gerçeklefltirildi. Etkinli¤e Oda
Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas›nda CBS ile
ilgili bilgiler yan›nda Oda çal›flmalar› ve sürece iliflkin
de¤erlendirmelerde bulundu.

11. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultay Toplant›s› 
11.Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultay›’n›n “Ölçme Teknolojileri ve
Yaz›l›m Fuar›” için firmalarla ortak de¤erlendirme toplant›s›
02.12.2006 tarihinde Genel Merkezde yap›ld›. Toplant›ya, Kurultay
Yürütme Kurulu ile fuar alan›nda yer alacak firmalar kat›ld›lar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Ziyaret Edildi,
TKGM Ankara, 11.12.2006
Oda Yönetim Kurulumuz, 11 Aral›k 2006 tarihinde Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤üne ziyarette bulundu. Görüflmede ilk
olarak TKGM yard›mc›l›¤› görevine atanan Say›n Ömer Ali AMBAR
ziyaret edildi. Ard›ndan TKGM Sn.  Zeki ADLI ve Genel Müdür
Yard›mc›s› Sn. Nihat fiAH‹N, Sn. Ömer Ali AMBAR, Sn. fiinasi
BAYRAKTAR ile Oda Yönetim Kurulumuzun kat›l›m› ile ortak bir toplant›

gerçeklefltirildi. Toplant›da, Kurum ve
Odam›z›n çal›flmalar› hakk›nda
bilgilendirme yap›larak  yaflanan sorunlar
üzerinde duruldu. Çözüm önerileri
de¤erlendirildi.

Meslekte 50. Y›l Plaketi
Odam›zca 2002 y›l›ndan beri Meslekte
50. y›l›n› dolduran üyelerimize “Meslekte
50. Y›l Hizmet Plaketi” verilmektedir.
Geçti¤imiz y›l mesle¤imizde 50. y›l›n›
dolduran meslektafllar›m›z›n (1956 y›l›
mezunlar›) 50 inci y›l hizmet plaketleri, 09
Aral›k 2006 tarihinde ‹zmir fiubemizce
Çeflme’de düzenlenmifl olan Geleneksel
Yemekte verilmifltir. Etkinli¤e Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN ve Oda
Genel Sekreterimiz Ertu¤rul CANDAfi
kat›lm›fllard›r.

“Tasfiye Sürecinde ‹ller Bankas›
Gerçe¤i” Adl› Kitap HKMO
Yay›nlar›ndan Ç›kt›. Ankara,
12.12.2006
Kitapta; “‹ller Bankas›n›n Tarihçesi, ‹ller
Bankas›n›n Görev ve Yetkileri, ‹ller
Bankas›n›n Mali Yap›s›, ‹ller Bankas›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas›, ‹ller Bankas›n›n
Yeniden yap›land›r›lmas›nda  Dünya
Bankas›n›n Rolü, Yerel Yönetimler
Bankac›l›¤›, Yerel Yönetimler ve Yerel

HKMO’DAN KISA KISA
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Yönetim Kredi Sistemi, ‹ller Bankas›
Anonim fiirketi Kurulmas› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›, Avrupa Yerel Yönetim
Bankalar› Örnekleri ve Tarihsel
Süreç” ana bafll›klar halinde ele
al›nm›flt›r.

fiubelerle Ortak Toplant›
Yap›ld›. Ankara M‹SEM.
16.12.2006
HKMO SMMB Tescil Yönetmeli¤i,
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i Tasla¤›, HKMO Meslek
‹çi Sürekli E¤itim Merkezi Yönetmeli¤i
Tasla¤› ve HKMO Sürekli Teknik ve
Bilimsel Komisyonlar Yönetmelik Tas-
la¤›, HKMO Ö¤renci Kolu Yönetmeli-
¤i taslaklar› üzerine Ola¤anüstü Ge-
nel Kurulda gündeme getirilecek flekli
ve son durumun  görüflülmek üzere
fiubelerimizin kat›l›m› ile ortak  top-
lant› yap›ld›.

Ankara fiubemiz 8.
Geleneksel Güz Yeme¤i 
Ankara fiubesinin 8. Geleneksel Güz
Yeme¤i 16 Aral›k 2006 Cumartesi
günü Ankara‘da yap›ld›. Meslekte
30 y›l›n› dolduran meslektafllar›m›za
plaketin verildi¤i yemek coflkulu ve
e¤lenceli oldu. Genel Merkez
Yönetim Kurulumuzunda kat›ld›¤›
yemekte türkülerimiz söylendi, geceye
çok say›da meslektafl›m›z kat›ld›.

Birim Fiyat Komisyonu
Toplant›s›, Ankara,
29.12.2006
Birim Fiyat Komisyonu, HKMO 2007
y›l› ilk dönem ücret tarifesi ve yöresel
katsay›lar› belirlemek üzere topland›.
fiubelerden gelen görüfller
de¤erlendirilerek  ortaklaflt›r›ld› ve
Yönetim Kuruluna sunulacak flekle
dönüfltürüldü.

‹stanbul Temsilciler Toplant›s›,
‹stanbul,  13 – 14 Ocak 2007
‹stanbul fiubemizin Temsilciler E¤itim
Toplant›s› 13-14 Ocak 2007

tarihlerinde fiile’de gerçeklefltirildi. Toplant›ya Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN, Genel Sekreter Ertu¤rul CANDAfi, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU,
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar ‹NC‹ kat›larak Oda etkinlikleri ve çal›flmalar›
hakk›nda bilgilendirme yap›ld›. Gündeme getirilen konulara iliflkin Oda
mevzuat› ve uygulamalar› çerçevesinde Say›n ÖZTEN genel bir de¤erlendirme
yaparak uygulama birli¤i ve Oda politikalar› yönünden gerekli aç›klamalar›
yapm›flt›r. Etkinli¤e iliflkin yap›lan çal›flmalar ve görüfller fiubemiz taraf›ndan
kitap haline dönüfltürülecektir. 

Genç Haritac›lar Günleri, Düzenleme Kurulu Toplant›s›, Misem
Ankara, 20.01.2007
Toplant›ya Düzenleme Kurulu Baflkan› Say›n Prof. Dr. Erdal KOÇAK,
Düzenleme Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Cemil CANDAfi, Düzenleme Kurulu üyesi
ve  Genel Sekreterimiz Ertu¤rul CANDAfi, Etkinlik Yürütme Kurulu Baflkan› ve
Ankara fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU ile Etkinlik Yürütme Kurulu
üyeleri ve üniversitelerimizden ö¤renci ve ö¤retim üyeleri kat›lm›fllard›r.

Toplant›da; önbilgilendirmeden sonra Düzenleme Kurulu için üniversitelere resmi
yaz› yaz›lmas›na, afifl ve gündem çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› ve bütçe tasla¤›n›n
haz›rlanmas›na karar verilerek  etkinlik takviminin ve içeri¤inin belirlenmesi de
taslak olarak planlanm›flt›r.

TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu
Toplant›s›, Misem Ankara, 20.01.2007
Sekreteryas› Odam›zca yürütülen TMMOB CBS Kongresi‘nin Düzenleme Kurulu
ilk toplant›s› 20 Ocak 2007 tarihinde Odam›z E¤itim Merkezinde yap›ld›.
Toplant›ya Odam›z fiube Baflkanlar›, TMMOB’ye ba¤l› baz› Oda
bileflenlerinden temsilciler ve üniversite ile baz› kurum ve kurulufl temsilcileri
kat›ld›lar. Toplant›da  yürütme kurulunun oluflturulmas›,  Kongrenin yeri, tarihi ve
içeri¤i, yetkilendirme konular›, Kongrenin temas› ve kapsam›na iliflkin öneriler,
Dan›flma Kurulunun oluflturulmas› ve gereklilikleri üzerine görüflmeler yap›ld›.
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Yönetmeliklerimiz TMMOB Taraf›ndan Onayland›.
22 / 23 Aral›k 2006 tarihinde yap›lan 40.Dönem 1.Ola¤anüstü Genel
Kurulda gündeme al›nan 
• Sürekli Teknik - Bilimsel Komisyonlar Yönetmeli¤i 
• HKMO Ö¤renci Kolu Yönetmeli¤i 
• Mali ‹fller Bütçe Uygulama Yönetmeli¤i 
• Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i
Yönetmelikler Genel Kurulunca kabul edilmifl olup, TMMOB Yönetim Kurulu 20
Ocak 2007 - 219 say›l› karar ile onaylanm›flt›r.

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay› Toplant›s›,
Ankara, 23.01.2007
11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay› organizasyonu kapsam›nda
alan›m›zda faaliyet yürüten firmalarla 23 Ocak 2007 Sal› günü saat 17:00‘de
Odam›z Genel Merkezinde Ölçme Teknolojileri ve Yaz›l›m Fuar›‘na kat›l›m ile
birlikte sponsorluk kalemlerinin verilmesi ve koflullar›n›n görüflülece¤i toplant›
yap›lm›flt›r.

Ö¤renci Üye ve Genç Mühendisler Çal›flma Grubu Toplant›s›
HKMO ‹stanbul fiubemizce Yap›ld›
HKMO ‹stanbul fiubemizce “Mesle¤imiz Geliflim Dinamikleri ve Genç
Mühendisler” adl› forum 27 Ocak 2007’de yap›ld›. YTÜ konferans salonunda
gerçeklefltirilen forumun aç›l›fl›nda fiube Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi ve
Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN birer konuflma yapt›lar. Genel Sekreter Ertu¤rul
CANDAfi ise mesle¤imiz ve Odam›z çal›flmalar› hakk›nda bir sunum
gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK’ün yöneticilik yapt›¤› forumda genç
mühendisler ve ö¤renci üye gençler hem soru sorarak hem de aç›klamalar
yaparak etkinli¤i canl› tuttular.

Lokalimiz Yeni Çehresiyle Hizmetinizde
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Lokali yeni düzenle ayn› adreste
(SÜMER 1. SOKAK NO: 12/2 KIZILAY / ANKARA) 29 Ocak 2007
Pazartesi tarihinden itibaren üyelerimizin hizmetine girmifltir.

1. Uzaktan Alg›lama CBS
Çal›fltay› ve Paneli 27 – 29
Kas›m 2006
‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü ev sahipli¤inde
ve ‹stanbul fiubemizin Düzenleme
Kurulunda yer ald›¤› “1. Uzaktan
Alg›lama CBS Çal›fltay› ve Paneli”
27/29 Kas›m 2006 tarihleri
aras›nda ‹TÜ‘de gerçeklefltirildi.
Yo¤un bir flekilde haz›rl›k
çal›flmalar› sürdürülen etkinli¤e farkl›
meslek disiplinlerinden ilgi dikkat
çekiciydi. 

Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr.
Derya MAKTAV “..ilki gerçeklefltirilen
bu etkinli¤in Türkiye‘de çeflitli
etkinliklerle devam ettirilmesinin
yararl› olaca¤›n›, Uzaktan Alg›lama
ve CBS Çal›fltay›n›n her iki y›lda bir
gerçeklefltirilmesinin anlaml›
olaca¤›n›” belirtti. Etkinli¤in Panel
bölümünde konu bafll›¤› “E¤itim” idi. 

Panele Odam›z Genel Baflkan› Ali
Fahri ÖZTEN kat›ld›. Say›n ÖZTEN
panelde, “..Odam›z›n e¤itim
sürecine bak›fl›, üniversitelerdeki
e¤itim sistemindeki yetersizlik, 1980
sonras› e¤itimde yarat›lan süreç
akademik ve bilimsel özgürlük, özerk
ve demokratik üniversite anlay›fl›n›n
gereklili¤i” vb. konularda Odam›z
görüfllerini dile getirdi. 

Denetleme Kurulu Toplant›s›
Denetleme Kurulumuz 2006 y›l›na
iliflkin 4 nolu toplant›s›yla Genel
Merkez denetleme çal›flmalar›n› 3-4
fiubat 2007 tarihlerinde
tamamland›. Düzenlenen Rapor’da
Odam›z›n 2006 y›l›na ait tahmini
gelir bütçesinin % 107 oran›nda,
gider bütçesinin % 94 oran›nda
gerçekleflti¤i, evrak ve di¤er
muhasebe ifllemlerinin ilgili
yönetmelik çerçevesinde oldu¤u
belirtildi.
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HRANT D‹NK’E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

VURULDUK EY HALKIM UNUTMA B‹Z‹!
AGOS Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ve Birgün Gazetesi yazar› gazeteci Hrant D‹NK, 19 Ocak 2007 günü u¤rad›¤›
silahl› sald›r› sonucu yaflam›n› yitirmifltir.
Hrant D‹NK, samimiyetle kaleme döktü¤ü ve dile getirdi¤i düflünceleri ile insanl›¤›n ve halklar›n kardefli oldu¤unu her defa-
s›nda yinelemifltir. Hrant D‹NK‘in bireysel varl›¤›nda bütünleflen bar›fl ve kardefllik duygular› onu demokrasi ve bar›fl karfl›tla-
r›n›n hedefi yapm›flt›r. Fakat, Hrant D‹NK ile özdeflleflen fikirler, D‹NK‘in varl›¤›na kastedilerek bo¤ulacak türden tekil, ayr›k
fikirler de¤ildir. 
Bu nedenle, bu sald›r› ve s›k›lan kurflunlar;
Emekten, 
Halktan, 
‹nsanl›ktan yana olanlara,
Ayd›nl›¤a, bar›fla,
Dostlu¤a, düflünce özgürlü¤üne ve
Halklar›n kardefllik içinde bir arada yaflama istemlerine karfl› yap›lan alçakça bir sald›r› ve s›k›lan kurflunlard›r.
Kurflunlar› s›kanlar, dün oldu¤u gibi bugün de ayn› oyunun içinde yer almaktad›rlar. 
Kurflunlar› s›kanlar, ›rkç› ve floven histeri sahipleridirler.
Kurflunlar› s›kanlar, ayd›nl›¤›, özgürlü¤ü,demokrasiyi, insan haklar›n› yok sayanlard›r.
Kurflunlar› s›kanlar, bir arada yaflama sevgi ve kültürünü ve gereklili¤ini görmeyenlerdir.
Kurflunlar› s›kanlar, farkl› olana karfl› hoflgörüsüzlü¤ü ve linç kültürünü yaflatmaya ve yaymaya çal›flanlard›r.
Kurflunlar› s›kanlar, gericili¤i, faflizan düflünceleri egemen k›lmaya çal›flanlard›r.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, demokratik bir meslek kuruluflu olarak üyelerinden ald›¤› güçle bilim ve akl›n yol
göstericili¤inde, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte temel hak ve özgürlüklere sahip ç›karak; ›rkç›l›¤›n, flovenizmin, geri-
cili¤in, emperyalizmin ve faflizmin karfl›s›nda mücadelesini y›lmadan ve kararl›l›kla sürdürecektir.

HRANT D‹NK‘E YAPILAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ!
TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI

BASINA ve KAMUOYUNA
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Seslenifl...

Da¤ gibi karaya¤›z birer delikanl›yd›k.
Babam›z, s›rt›nda yük tafl›yarak getirir-
di afl›m›z›, ekme¤imizi. 

Arabalar fl›r›l fl›r›l ›fl›klar›yla caddelerden
geçerken bizler bir mumun ›fl›¤›nda bitir-
dik kitaplar›m›z›. Kendimiz gibi yaflayan
binlerce yoksulun yüre¤ini yüre¤imizde
yaflayarak kat›ld›k o büyük kavgaya.
Ecelsiz öldürüldük. Dövüldük, vurulduk,
as›ld›k. 

Vurulduk ey halk›m, unutma bizi... 

Yoksullu¤un bükemedi¤i bileklerimize
çelik kelepçeler tak›ld›. ‹flkence hücre-
lerinde sabahlad›k kaç kez. ‹steseydik,
diplomalar›m›z›, mor binlikler getiren
birer senet gibi kullan›rd›k. Mimard›k,
mühendistik, doktorduk, avukatt›k. Yaz-
l›k k›fll›k katlar›m›z, arabalar›m›z olur-
du. Yüre¤imiz, iflçiyle birlikte att›. Ya-
flam›m›z›n en güzel y›llar›n›, birer taze
çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok
etmek istediler hep. Öldürüldük ey hal-
k›m, unutma bizi... 

Fidan gibi genç k›zlard›k. Hayat, fla-
k›rdayan bir flelale gibi akard› gözbe-
beklerimizden. Yirmi yafl›nda, yirmi bir
yafl›nda, yirmi iki yafl›nda, iflkencecile-
rin ac›mas›z ellerine terk edildik. Diren-
dik küçücük yüre¤imizle, direndik genç
k›zl›k gururumuzla. Tükürülesi suratlar›-
na karfl› bahar çiçekleri gibi, taptaze
inançlar›m›z› f›rlatt›k bofl birer eldiven
gibi. Utanmad›lar insanl›klar›ndan,

utanmad›lar erkekliklerinden. Hücrelere
at›ld›k ey halk›m, unutma bizi... 

Ölümcül hastayd›k. Ba¤›rsaklar›m›z dü-
¤ümlenmiflti. Hipokrat yemini etmifl
doktor kimlikli iflkencecilerin elinde öl-
dürüldük ac›nmaks›z›n. Gelinliklerimi-
zin ütüsü bozulmam›flt› daha. Cezaev-
lerine kilitlenmifl kocalar›m›z›n taptaze
duygular›na, birer mezar tafl› gibi sav-
rulduk. Vicdan sustu. Hukuk sustu. ‹n-
sanl›k sustu. 

Göz göre göre öldürüldük ey halk›m,
unutma bizi... 

Kanserdik. Ölüm, her gün bir sinsi y›-
lan gibi dolafl›yordu derilerimizde. Uy-
durma davalarla kapatt›lar hücrelere.
Hastayd›k. Yurt d›fl›na gitseydik kurtu-
lurduk belki. Bir buçuk yafl›ndaki k›zla-
r›m›z› öksüz b›rakmazd›k. Önce kolu-
muzu, omuz bafl›ndan keserek yurtse-
verlik borcumuzun diyeti olarak f›rlatt›k
att›k önlerine. Sonra da otuz iki yafl›n-
da b›rak›p gittik bu dünyay›, ecelsiz. 

Öldürüldük ey halk›m, unutma bizi... 

Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için
öldük. Ege'deki tütün iflçileri, sizin için
öldük. Do¤u'daki topraks›z köylüler, si-
zin için öldük. ‹stanbul'daki, Anka-
ra'daki iflçiler, sizin için öldük. Ada-
na'da, paramparça elleriyle, ak pa-
muk toplayan iflçiler, sizin için öldük. 

Vurulduk, as›ld›k, öldürüldük ey halk›m,
unutma bizi... 

Ba¤›ms›zl›k, Mustafa Kemal' den ar-
ma¤and› bize. Emperyalizmin ahtapot
kollar›na teslim edilen ülkemizin ba-
¤›ms›zl›¤› için kan döktük sokaklara.
Mezar tafllar›m›za basa basa, devleti
yönetenler, gizli emirlerle bafllar›m›z›
ezmek, kanlar›m›z› emmek istediler.
Amerikan üsleri kald›r›ls›n dedik, sokak
ortas›nda sorgusuz sualsiz vurdular. 

Yirmi iki yafllar›ndayd›k öldürüldü¤ü-
müzde ey halk›m, unutma bizi... 

Yabanc› petrol flirketlerine karfl› devleti-
mizi savunduk; komünist dediler. Ülke-
miz ba¤›ms›z de¤il dedik; kelepçeyle
geldiler üstümüze. Kurtulufl Savafl›'nda
emperyalizme karfl› dalgaland›rd›¤›m›z
bayra¤›m›z› daha da dik tutabilmekti
bütün çabam›z. Bir kez dinlemediler
bizi. Bir kez anlamak istemediler. Vu-
rulduk ey halk›m, unutma bizi... 

Henüz çocuklu¤umuzu bile yaflama-
m›flt›k. Bir kad›n eline de¤memiflti elle-
rimiz. Bir sevgiliden mektup bile ala-
mam›flt›k daha. Bir gece sabaha karfl›,
pranga vurulmufl ellerimiz ve ayaklar›-
m›zla ç›kar›ld›k idam sehpalar›na. Her-
kes tan›kt›r ki korkmad›k. ‹çimiz titreme-
di hiç. Mezar topra¤› gibi taptaze,
mezar tafl› gibi dimdik boynumuzu
uzatt›k ya¤l› kementlere. 

As›ld›k ey halk›m, unutma bizi... 

Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi so-
kak ortas›nda vuranlar, a¤abeyimiz,
babam›z yafllar›ndayd›lar. Ya bu dü-
zenin kirli çarklar›na ortak olmufllard›
ya da susmufllard› bütün olup bitenle-
re. Öfkelerini bir gün bile karfl›s›ndaki-
lere ba¤›rmam›fl insanlar›n gözleri
önünde öldürüldük. Hukuk ad›na, öz-
gürlük ad›na, demokrasi ad›na, Bat›
uygarl›¤› ad›na, bizleri, bir flafak vakti
ipe çektiler. 

Korkmadan öldük ey halk›m, unutma
bizi... 

Bir gün mezarlar›m›zda güller açacak
ey halk›m, unutma bizi... Bir gün sesi-
miz, hepinizin kulaklar›nda yank›lana-
cak ey halk›m, unutma bizi. 

Özgürlü¤e adanm›fl bir top çiçek gibi-
yiz flimdi, hep birlikteyiz ey halk›m,
unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi... 

UNUTMADIK,
UNUTMAYACA⁄IZ,
UNUTTURMAYACA⁄IZ!
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