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Bu say›m›zda; 
Bültenimizin daha okunabilir ve izlenebilir k›l›nmas› amac›yla sizlerden gelen görüfl
ve öneriler yönünde Yay›n Kurulu olarak yeni bir düzenleme çal›flmas› yapt›k.
Yönetim Kurulumuzun da katk›lar›yla; be¤enece¤inizi, katk› ve destek verece¤inizi
umut ederek bültenimizin yeni düzenlemesiyle sizlerle buluflmay› heyecanla
bekledik. Sizlerden gelecek her türlü elefltiri, tespit ve önerilere aç›k oldu¤umuzu bir
kez daha yinelemek istiyoruz.
Bültenimizin bu say›s›nda kapak konusunu Ola¤anüstü Genel Kurul’a ay›rd›k.
Odam›z›n 22/23 Nisan 2006 tarihinde yap›lan 39 uncu Genel Kurulunda
gündeme al›nan ancak sonuçland›r›lamayan yönetmeliklerin, Oda birimlerince
yeniden ele al›narak de¤erlendirilmesi ve düzenlenerek Ola¤anüstü Genel Kurula
sunulmas› yönünde al›nan karar gere¤ince 23/24 Aral›k 2006 tarihinde Antalya
da  Ola¤anüstü Genel Kurul topland›. 
Ola¤anüstü Genel Kurulda, Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar Yönetmeli¤i,
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i, Ö¤renci Kolu Yönetmeli¤i ve Mali
‹fller  ve Bütçe Uygulama Yönetmeli¤i yap›lan baz› de¤iflikliklerin ard›ndan yeni flekli
ile kabul edildi. Serbest Mühendislik ve Müflavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i’nde  ise
herhangi bir de¤iflikli¤e  gerek olmad›¤›na karar verildi. Genel Kurula iliflkin aç›l›fl
konuflmalar› ve di¤er gündem maddelerine iliflkin geliflmelere ayr›nt›l› olarak yer
verdik.
FIG’in (Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i) 8/12 Ekim 2006 tarihlerinde Almanya’da
yap›lan 23 üncü Genel Kurulu ve Bilimsel toplant›lar›na yönelik olarak ayr›nt›l› bir
çal›flmay› sizlerle paylaflmay› düflündük. Dört y›lda bir yap›lan FIG Genel
Kurulu’nun aç›l›fl konuflmalar›n› ve istatistik bilgilerini de içeren raporla daha genifl
bilgileri yakalayabileceksiniz. 
FIG’in 2014 y›l›nda yap›lacak olan 25 inci Genel Kurulu’nun ülkemizde
yap›lmas›na yönelik olarak Ola¤anüstü Genel Kurul’una sunulan bilgilendirme
makalesini de bilgilerinize sunman›n yararl› olaca¤›n› düflündük.
Bültenimizin bu say›s›nda ayr›ca, Tasfiye Sürecinde ‹ller Bankas› içerikli Odam›z
Raporu ve kitab›n›n özet bölümünü, Yabanc›lara Toprak Sat›fl› konulu raporumuzun
özetinin Türkiye Emekli Subay Derne¤i’nin düzenledi¤i sempozyum da sunulan
fleklini, sizlere ulaflt›r›yoruz. 
2002 y›l›nda 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu’nda yap›lan de¤iflikle birlikte üzerine
özenle durdu¤umuz ve çal›flmalar›nda sürekli yer ald›¤›m›z Kanunun 15 inci
maddesine dayan›larak haz›rlanan “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na iliflkin Yönetmelik”in 24/11/2006
tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e girmesiyle bu kapsam›nda bilirkifli listelerinin
haz›rlanmas› sürecinde Odalar›m›z taraf›ndan yürütülecek olan Meslek ‹çi E¤itim
Kurslar› , Bilirkifli Yetki Belgesinin verilmesi, yenilenmesi, iptali ve sicillerin tutulmas›na
yönelik haz›rlanan usul ve esaslar› içerecek taslak yönetmelik çal›flmalar›n› ve
geliflmeleri komisyonda görev alan arkadafllar›m›z›n kalemiyle sizlerle paylafl›yoruz. 
Say›sal Kadastro Haritalar›n›n yap›m çal›flmalar›nda Odam›z›n sürece bak›fl›n›,
K›sa k›sa haberler bölümünde Odam›z ve TMMOB çal›flmalar›n›, Odam›z›n yaz›l›
ve görsel bas›nda yer alan aç›klamalar›n› bu say›m›zla sizlere ulaflt›r›yoruz.
fiubelerimizin yerel etkinlikleri ve çal›flmalar›n› flubelerimiz bölümünde, aram›zdan
ayr›lanlar, evlenenler, atananlar bölümü ile kültür ve sanat bölümüne yavafl yavafl
girifl yaparak üyelerimizden gelen fliir, bulmaca vb.leri de bültenimizin son
k›sm›nda sizlerle paylafl›yoruz.  
Bültenimizin sizlerin katk›, destek ve önerileri ile daha güzeli yakalayaca¤›na
inanc›m›z tamd›r. Sevgilerimizle                                                                 

Yay›n Kurulu

‹Ç‹NDEK‹LER
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MERHABA

Sevgili Dostlar Merhaba...

Yirmi birinci yüzy›la girerken bu yüzy›l›n bilim, teknoloji
ve akl›n yüzy›l› olaca¤›, bu nedenle hiçbir fleyin eskisi
gibi olmayaca¤› ifade edilmekteydi. Bu yüzy›lda üretim
ile birlikte refah düzeyinin artaca¤›, daha çok bar›fl,
demokrasi, dostluk, kardefllik ve hoflgörünün hakim
k›l›naca¤›, özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›n yaflam›n her
alan›nda kendine yer bulaca¤›, iflkence ve sömürünün
ortadan kalkaca¤›, yaflam hakk›na dair sald›r›lar›n yok
olaca¤› dile getirilmekteydi.

Çok geçmeden gerçekten hiçbir fleyin eskisi gibi
olmad›¤› anlafl›ld›. Tablonun hiç de söylendi¤i gibi
parlak olmad›¤› aksine gittikçe karard›¤› gerçe¤i
görülünce insanlar tam bir hayal k›r›kl›¤› ile karfl›
karfl›ya kald›. Bu yan›lsama insanlar› alt üst etmifltir.

Günümüzde aç›kça görülmektedir ki, söylenenlerin
aksine; güçlü kutuplaflmalar, ›rkç› ve floven milliyetçilik,
emperyalist temelde dünyan›n hemen hemen her
taraf›nda süre giden savafllar, iflgaller, katliamlar,
iflsizlik, açl›k, sefalet, zulüm, daha yo¤un bir sömürü
üzerine yükselen, toplumsal yozlaflman›n hüküm
sürdü¤ü, yoksulluk ve yolsuzlu¤un sürekli artt›¤›,
halklar›n ezildi¤i, insanl›k onurunun ayaklar alt›na
al›nd›¤›, kan ve göz yafl›n›n hakim k›l›nd›¤›, bar›fl›n ve
özgürlüklerin yok edildi¤i yeni bir dünya düzeni
oluflmufltur.

Küresel kapitalizm ve emperyalizm, dünya halklar›na ve
insanl›¤a karfl› tak›nd›¤› ac›mas›z ve vahfli tutumuyla suç
ifllemeye devam etmektedir. Bu küresel suçlara yerli
iflbirlikçilerin de ortakl›¤› artmaktad›r. Tarihsel sürece
bak›ld›¤›nda küresel kapitalizmin ve emperyalizmin
hiçbir zaman insanl›k ad›na olumlu bir geliflme
sa¤lamad›¤› görülmektedir. K›yas›ya yaflanan ç›kar

çat›flmalar› hem kiflileri hem de ülkeleri kaosa
sürüklemektedir. Bu vahflehin son perdesi Irak’ta
oynanm›flt›. Irak’ta küresel güçlerle iflbirli¤i yaparak
terör estiren ve halk›na y›llarca zulüm eden diktatör,
ülkeyi iflgal eden emperyalist güçler taraf›ndan idam
sehpas›na gönderilince tüm bak›fllar üzerinde
toplanm›flt›.

Ülkemizin içinde bulundu¤u co¤rafya, savafllar›n en
s›cak yafland›¤› co¤rafyalardan biridir. Emperyalizmin
istemleri do¤rultusunda küresel kapitalist güçler,
Ortado¤u’da, Hazar bölgesinde ve Orta Asya’da
enerji kaynaklar›n› ve enerji yollar›n› kontrol alt›na
almak; petrol ve do¤al gaz gibi do¤al zenginlikleri ele
geçirmek amac›yla ülkeleri iflgal etmektedir. Demokrasi
ve özgürlük ad›na ülkeler etnik, mezhep ve ›rksal
temelde h›zla parçalanmaya do¤ru götürülmektedir.
Bölgede son befl y›lda yaklafl›k olarak 750 bin insan›n
yaflam›n› yitirdi¤i belirtiliyor. 1920’lerde Ortado¤u’da
yaflan›lan parçalanma yüzy›l sonra yeniden gündeme
getiriliyor. Irak, Suriye ve ‹ran’›n çizilen bu yeni
haritada yeniden flekillenece¤i ifade ediliyor. Bölgede
bafllayacak yang›ndan bir k›v›lc›m›n da ülkemize
s›çramas› olas›l›¤› çeflitli platformlarda
dillendirilmektedir.

De¤erli Dostlar,

Bugün tüm dünyada su, toprak ve havan›n h›zla
kirlendi¤i, canl› türlerinin kitlesel olarak yok oldu¤u,
verimli topraklar›n çölleflti¤i, yeni Çernobil tehditlerinin
yo¤unlaflmas›n›n yan› s›ra tehlikeli nükleer at›klar›n
y›¤›ld›¤›, Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmal› tar›m ile
birlikte yo¤un olarak kullan›lan kimyasallar ve g›da
ürünlerinin insan sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i, sera gazlar›n›n
ozon tabakas›n› delmesiyle tüm yaflam›n yok olufla
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sürüklendi¤i, kentlerde yaflanan
ulafl›m, beslenme ve bar›nma
sorunlar›n›n büyük bir ço¤unluk için
katlan›lamaz boyutlara ulaflt›¤› bir
‘uygarl›k’ krizi ile de karfl›
karfl›yay›z.

1980’li y›llardan bu yana içinde
yaflad›¤›m›z döneme damgas›n›
vuran kapitalizmin çok uluslu
flirketler arac›l›¤›yla dünya
boyutunda kurdu¤u ekonomik
egemenli¤in son aflamas› olan
küreselleflme, uygulamaya koydu¤u
neoliberal politikalar› ülkelere
yap›sal de¤ifliklikler ile
dayatmaktad›r.

Ülkemizde son 25 y›lda uygulanan
programlara bak›ld›¤›nda baflta
özellefltirmeler olmak üzere stratejik
öneme sahip, halk›n mal› olan
kurulufllar›m›z›n elden ç›kt›¤›, orman
ve tar›m arazilerimizin tahsis ya da
sat›fllarla yok edildi¤i, çiftçinin
tarladan uzaklaflt›r›lmakta oldu¤u
görülmektedir. Giderek artan bir
ivme ile sanayi yat›r›mlar›n›n
azalmakta oldu¤u, iflsizlik oran›n›n
sürekli artt›¤›, ücretlerin geriledi¤i,
üretim yerine rant ekonomisi
uygulamas›n›n egemen oldu¤u, iç
ve d›fl borç toplam›n›n 350 milyar
dolara yaklaflt›¤›, cari aç›¤›n 35
milyar dolara ulaflt›¤› bir dönemin
içerisindeyiz. Yüzlerce “Yasa”da
Dünya Bankas›, IMF ve benzeri
kurulufllar›n istemlerine paralel
olarak de¤ifliklik yap›ld› ve bu
de¤iflikliklere devam edilmektedir.

Türkiye ekonomisi afl›r› k›r›lgan bir
yap›ya sokulmufl durumdad›r. Sabit
sermaye birikimi yarat›lamam›flt›r.
Yabanc› sermaye ile ayakta
durmaya çal›flan ekonomik denge
her an krize dönüflebilecek bir
yap›dad›r. Ekonomide d›fla
ba¤›ml›l›k h›z kazanmaktad›r. Bu
ba¤›ml›l›k di¤er alanlarda da
kendisini gösterecektir.

Sevgili Dostlar,

Ülkemizde kapitalist
küreselleflmenin, e¤itim, sa¤l›k,
sosyal güvenlik, tar›m, haberleflme,
enerji vb. alanlarda yaratt›¤›
tahribat, ekonomik ve sosyal
haklarda yol açt›¤› kay›plarla
birlikte iflsizlik ve yoksullu¤un
yayg›nlaflmas› toplummsal alanda
da kendini göstermektedir.
Hoflgörüsüzlük, ötekilefltirici,
yabanc›laflt›r›c› ve düflmanlaflt›r›c›
söylemler giderek yo¤unlaflmakta,
kamplaflma ve çat›flma ortam› h›zla
yayg›nlaflmaktad›r. Bir yandan da
tan›k oldu¤umuz linç kültürü,
potansiyel suçlu ilan etme ve insan
yaflam›na karfl› giriflilen hain
suikastler... Yaflama dair tüm
güzelliklere s›k›lan kurflunlar...
Bebeklerden yarat›lan katiller...
Katillerle kol kola poz veren kamu
görevlileri... Çetelere televizyon
ekranlar›ndan selam söyleyen eski
bürokratlar.. Çetelerle ›rkç›
örgütlenmelerin iç içe girdi¤i
yap›lanmalar... ve derin devlet
söylemleri... Tezganlanan yeni

senaryolar›n oyunlaflt›r›lmas› ve
servis edilmesi... Nelerin do¤ru
oldu¤u de¤il, nelerin do¤ru kabul
ettirildi¤i, bilimin ve akl›n terk
edildi¤i, özgüvenin yok edildi¤i bir
sürecin geçirilmesi...

De¤erli Dostlar

Yaflan›lan bu süreçten hem meslek
alan›m›z hem de meslektafllar›m›z
olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bizler, mühendislerin sorunlar›n›n
ülke sorunlar›ndan ayr› ele
al›namayaca¤›n›n ve ayr› ele
al›nd›¤› takdirde hiçbir konuda
kal›c› çözüme ulafl›lamayaca¤›n›n
bilinci içerisindeyiz. Çeyrek as›ld›r
uygulanan neoliberal politikalar›n
yaflam alanlar›m›za do¤rudan
müdahalesine karfl› emekten ve
halktan yana üretim sürecinin
yarat›lmas›, ülke kalk›nmas› ve
geliflimine paralel olarak
meslektafllar›m›z›n hak ve
ç›karlar›n›n korunmas›, meslek ve
Oda politikas›n›n oluflturulmas›,
uzun soluklu ve onurlu bir duruflu
gerektirmektedir.

Odam›z ve TMMOB, örgütlü
üyesinden ald›¤› güçle her zaman
ve her platformda do¤rular› ve
gerçekleri söyleyerek ülkemizin
daha demokratik, özgür, ça¤dafl
bir ülke olmas› ve tam ba¤›ms›zl›¤›
için bu onurlu duruflunu göstermeye
devam edecektir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu
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HKMO Genel Baflkan› A. Fahri ÖZTEN‘in
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda 1980‘li y›llar
ile gündeme gelen neoliberal politikalar›n
yaratmay› hedefledi¤i yeni dünya düzeninin
kardefllik, bar›fl, eflitlik getirmek, insanlar›
özgürlefltirmek, sistemi demokratiklefltirmek
bir yana kan ve gözyafl›n›n hüküm sürdü¤ü
bir dünya yaratt›¤›n›n görüldü¤ü belirtilerek,
“küresel kapitalizm ve emperyalizm,
yaflamakta oldu¤u bunal›mdan ç›kmak ve
dünyadaki egemenli¤ini devam ettirmek
için, en ac›mas›z ve vahfli tutumunu dün
oldu¤u gibi bugünde k›l›k de¤ifltirerek
hayata geçirmeye devam etmektedir.
‹nsanl›k, yeni dünya düzeninin asl›nda vahfli
kapitalizm ve emperyalizmden farkl› bir fley
olmad›¤›n› geç de olsa görmeye
bafllam›flt›r” ifadeleri ile bu süreç
tan›mlanm›flt›r. 

Küreselleflmenin yaflam alanlar›m›za ve
mesle¤imize yöneltti¤i tehditlere de de¤inen
Say›n ÖZTEN, özellefltirmelerin ülkelerin
do¤al kaynaklar›n›n ve de¤erlerinin yok
edilmesinin en önemli arac› oldu¤unu
belirtmifl, bu geliflmenin meslek alan›na
iliflkin olumsuzluklar›n› flu flekilde
tan›mlam›flt›r: “Türkiye 1980‘lerden itibaren
uluslararas› sermayenin isteklerine uygun
olarak enerjiden haberleflmeye, e¤itimden
sa¤l›¤a, tar›mdan sosyal güvenli¤e kadar

39. Ola¤an Genel Kurul‘da, gündeme al›nan ancak
sonuçland›r›lamayan Odam›z yönetmeliklerinin Oda birimlerince
yeniden ele al›narak düzenlenmesi ve gerçeklefltirilecek Ola¤anüstü
Genel Kurula sunulmas› yönünde al›nan karar gere¤i 23-24 Aral›k
2006 tarihlerinde Antalya‘da 40. Dönem I. Ola¤anüstü Genel
Kurulu gerçeklefltirildi. 

Genel Kurul‘da, HKMO “Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar
Yönetmeli¤i”, “Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i”,
“Ö¤renci Kolu Yönetmeli¤i”, “Mali ‹fller ve Bütçe Uygulama
Yönetmeli¤i” yap›lan baz› de¤ifliklerin ard›ndan yeni flekli ile kabul
edildi. HKMO “Serbest Mühendislik Müflavirlik Bürolar› Tescil
Yönetmeli¤i”nde de herhangi bir de¤iflikli¤e gerek olmad›¤›na karar

verildi. Genel Kurulda
ayr›ca Mali ‹fller ve Bütçe
Uygulama Yönetmeli¤i Eki
Bütçe Uygulama ve Kadro
Kullan›m Esaslar› ve
gayrimenkul al›m ve sat›m
yetkisinin Oda Yönetim
Kuruluna verilmesi, FIG’in
(Uluslararas› Haritac›lar
Birli¤i) 2014 y›l›nda
yap›lacak olan 25. Genel
Kurulu‘nun Türkiye‘de
yap›lmas› için Odam›z›n
aday adayl›¤›na yönelik
olarak Yönetim Kurulu’nun
baflvuru yapmas› için
yetkilendirilmesi de kabul
edilmifltir.

TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI 
I. OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURULU
23-24 Aral›k 2006/Antalya

KAPAK KONUSU
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hemen hemen tüm alanlarda yap›sal
bir de¤iflim program›na tabi
tutulmaktad›r. TÜPRAfi, ERDEM‹R,
TELEKOM, TEKEL gibi stratejik
öneme sahip halk›n mal› olan
devasa kurulufllar›m›z özellefltirme
uygulamalar› ile yok edilmektedirler.
Ülkemizde giderek artan bir ivme ile
sanayi yat›r›mlar› azalmakta, çiftçi
tarladan uzaklaflt›r›lmakta, iflsizlik
oran› büyümekte ve ücretler
gerilemektedir. Bu süreçten, tüm
halk›m›zla birlikte mühendisler ve
mimarlar da olumsuz olarak
etkilenmektedir.”

A. Fahri ÖZTEN “dünya
co¤rafyas›nda Latin Amerika‘ya
bakt›¤›m›zda ise, emperyalizmin
iflgaline karfl› mücadele ve direnme
gelene¤i olan bu k›ta halk›n›n
direnifli ve baflar›s› baflka bir umut
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bolivya‘da,
Venezüella‘da, Nikaragua‘da,
Ekvador‘da, fiili‘de, Evo Moralesleri,

Hugo Chavezleri, Daniel Ortegalar›
görmekteyiz. Bu mücadele ruhu,
t›pk› sermayenin küreselleflmesi gibi
küresel bir yap›ya kavuflmal›d›r.
Emekçileri, köylüleri, iflçileri,
mühendisleri, mimarlar›, hekimleri,
avukatlar›, bilim insanlar›n›,
yurttafllar›, ülkeleri ve dünyay› bu
bilinç sarmal›d›r” diyerek neo-
liberalizm karfl›t› savafl›n önemine
de¤inmifltir.

Say›n ÖZTEN konuflmas›n›n
devam›nda üniversitelerdeki e¤itim
sistemi ile ilgili TMMOB ve Oda
görüfllerini aktarm›fl, teknolojideki
geliflmeleri takip edemeyen ve bilgi
birikiminden uzaklaflan, küresel
pazar›n isteklerine odaklanan e¤itim
sisteminin sak›ncalar›na de¤inmifltir. 

Daha sonra Oda çal›flmalar›
hakk›nda bilgi veren ÖZTEN, ‹ller
Bankas›n›n tasfiyesine yönelik yasa
çal›flmalar›, Yabanc›lara Toprak

Sat›fl›, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zni,
Emlak Müflavirli¤i, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i ile
ilgili çal›flmalara de¤inmifl, Odan›n
“Norm Kadro ve Adres Bilgi Sistemi”
gibi düzenlemelere karfl› hukuksal
savafl›n› sürdürmekte oldu¤unu
belirtmifl, mesleki alandaki çal›flmalar›
s›ralam›flt›r. Özellikle ‹ller Bankas› ve
yabanc›lara toprak sat›fl›na iliflkin
uzun çal›flmalar sonucu birer rapor
haz›rlad›klar›n› ve bu raporlar› kitap
haline dönüfltürdüklerini ve ücretsiz
olarak üyelerinin, mühendis ve
mimarlar›n›n ve halk›n bilgilerine
sunduklar›n› belirtmifltir.

Say›n ÖZTEN konuflmas›nda,
üyelerinin kamudaki a¤›rl›kl› bir
bölümünün görev yapt›¤› Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ünün
çal›flmalar›na da de¤inmifltir. Say›sal
kadastro çal›flmalar›n›n 2003
y›l›ndan itibaren ihaleye ç›k›larak
hizmet sat›n alma yolu ile
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yap›lmakta oldu¤unu belirtmifltir.
352 adet sözleflme yap›larak
çal›flmalar›n h›zla devam etti¤ini,
6900 adet köyün kadastrosunun
yap›lmakta oldu¤unu, 7 milyon 200
bin parselden 1 milyon 800 bininin
ask›ya ç›kt›¤›n›, özel sektörümüzün
canla baflla baflar›l› bir flekilde
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü, baz›
ihalelere özel sektörün ifl yo¤unlu¤u
nedeniyle ya çok az kat›l›m›n
oldu¤u ya da hiç kat›l›m›n
olmad›¤›n› ifade etmifltir. 

Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN
konuflmas›nda, “Kadastro Genel
Müdürlü¤ünün gerek say›sal
kadastro çal›flmalar›n› gerekse
1912‘den bu yana yap›la gelmifl
kadastro çal›flmalar›n›n
say›sallaflt›r›lmas›, güncellefltirilmesi
ve yenilenmesi konusunda tespit
çal›flmalar›n›n” sürdü¤ünü belirterek
Oda olarak bu çal›flmalara destek
verdiklerini, özellikle “yaklafl›k
maliyetler konusunda Odan›n
çal›flmalar›n› ve önerilerini dikkate
almas› noktas›nda Kurumla
görüflmelerin devam etti¤ini, Co¤rafi
Bilgi Sistemlerinin ana unsuru olan
kadastronun çok amaçl›, yaflayan ve
güncelli¤ini koruyan bir konumda
olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu,
Lisansl› Harita Kadastro
Mühendisleri ve Bürolar› Yönetmelik
çal›flmalar›n›n devam etti¤ini”
vurgulam›flt›r. 

Özellikle orman köylüsünün yo¤un
oldu¤u Karadeniz bölgesinde
kadastro çal›flmalar› s›ras›nda orman
s›n›rlar›n›n tespitinde yaflan›lan
zorluklar›n afl›lmas› için TKGM
yetkililerinin, bilim insanlar›n›n ve
köylülerin kat›l›m› ile F›rt›na
Vadisi/Rize’de bir forum
düzenlediklerini, vatandafl›
ayd›nlatt›klar›n› ve bu yönde
çal›flmalar›n›n önünün aç›lmas› için

uygulamaya yönelik TKGM ve
OGM taraf›ndan ortak bir
genelgenin yay›mlanmas›na katk›
verdiklerini ifade etmifltir. Konu
hakk›ndaki çal›flmalar› yerel ve
ulusal yaz›l› ve görsel bas›nda da
ifllediklerini belirtmifltir. 

Say›n ÖZTEN konuflmas›n›,
“Türkiye‘nin her zamankinden daha
çok TMMOB’ye gereksinimi var.
TMMOB ve Odam›z, mühendisli¤i
ve mimarl›l›¤›, bilimi ve tekni¤i,
sömürgecilerin, iflgalcilerin ve
emperyalistlerin hizmetine de¤il,
emekten yana, halktan yana ve
ülkemizin kalk›nmas› için, özgür ve
tam ba¤›ms›z bir Türkiye için
kullanmaya inançl› ve kararl›d›r”
diyerek tamamlam›flt›r.

A. Fahri ÖZTEN‘in konuflmas›n›n
ard›ndan yönetmelik komisyonlar›
oluflturulmufltur. Oda çal›flmalar›
hakk›nda Oda Genel Sekreteri
Ertu¤rul CANDAfi bir sunum
yapm›flt›r. Say›n CANDAfi, May›s
2006‘da göreve bafllad›klar›n›,
yaklafl›k yedi ayd›r tüm Oda
birimlerince çal›flmalar›n› ülke
baz›nda hayata geçirdiklerini
belirtmifltir. Say›n CANDAfi Oda
çal›flma program› çerçevesinde
gerçeklefltirilen mesleki, sosyal ve
kültürel etkinlikleri slaytlar eflli¤inde
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Genel Kurul‘da sunmufltur. Say›n
CANDAfi sunumunda özetle, kamu
kurum ve kurulufllar ile iliflkiler, Oda-
fiube ortak etkinlikleri, sempozyum,
paneller, yarg›ya tafl›nan konular ve
yasa tasar›lar› hakk›nda yap›lan
çal›flmalar, bas›n aç›klamalar›, yaz›l›
ve görsel bas›n, fiube ve Temsilcilik
toplant›lar›, üniversiteler ile iliflkiler
vb. etkinliklere de¤inmifltir. Genel
Sekreter Ertu¤rul
CANDAfi konuflmas›nda üyelerle,
temsilciliklerle ve flubelerle olan s›cak
diyalogun, anlay›fl›n, sayg› ve
sevginin çal›flma verimlili¤ini
yükseltti¤ini belirtmifltir. Asla
yorgunluk hissetmediklerini ifade
eden say›n CANDAfi daha çok
ifllerinin oldu¤unu, bu süreçte katk›
ve destek vermek isteyen herkese
gereksinim duyduklar›n› dile
getirmifltir. 

Genel Sekreter Ertu¤rul CANDAfi‘›n
Oda çal›flmalar›na de¤indi¤i
sunumunun ard›ndan mesle¤imizin
ve Odam›z›n tan›t›m filminin 13
dakikal›k k›sa versiyonu Genel
Kurulca izlenmifltir. Daha sonra FIG
(Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i)
2014‘de gerçeklefltirilecek olan 25.
Genel Kurul ve Bilimsel Toplant›’n›n
Türkiye‘de yap›lmas› hususunda
yap›lan haz›rl›k çal›flmalar› Genel
Kurula sunulmufltur. FIG 2014‘ün
Türkiye‘de yap›lmas› konusunda
aday adayl›k için Yönetim Kuruluna
yetki ve görev verilmifltir.

Ö¤leden sonraki oturuma
yönetmeliklerin görüflülmesi ile
bafllanm›flt›r. Yap›lan görüflmeler
sonucunda belirtilen yönetmelikler ile
personel kadro durumu Genel
Kurulca kabul edilmifl, ayr›ca gayri
menkul al›m› vb. konularda Oda
Yönetim Kuruluna yetki verilmifltir.

Sevgili Erdal AKDA⁄ a¤abeyimiz
Genel Kurulda yapt›¤›

konuflmas›nda, meslek yaflam›ndaki
49 y›ll›k sürecinde yaflad›¤› baz›
anekdotlara de¤inerek gelinen
noktadaki konumumuzu
de¤erlendirmifl, ülke ve mesle¤imizin
bir kuflatma alt›nda oldu¤unu, tüm
üyelerin birbirine kenetlenerek
çal›flmalar› gerekti¤ini, ihale
süreçlerinde mesleki davran›fl
ilkelerine ve etik kurallara duyarl›
davran›lmas› gerekti¤ini ifade ederek
sayg› ve sevginin paylafl›lmas›n›n
önemine dikkat çekmifltir. 

Genel Kurul kapan›fl konuflmas›nda
Oda Baflkan› Say›n A. Fahri ÖZTEN,
Genel Kurulda gündeme gelen baz›
sorulara aç›kl›k getirerek ve Genel
Kurulun de¤erlendirmesini de yaparak
tüm delegelere kat›l›mlar›ndan ve
Genel Kurulun baflar›l› geçmesinde
verdikleri katk› ve destekten ötürü,
Oda ad›na, Oda Yönetim Kurulu
ad›na teflekkür etmifltir.

Ola¤anüstü Genel Kurul
Öncesi Yönetmelik
Taslaklar›na ‹liflkin fiubelerle
Ortak Toplant› Yap›ld›
Odam›z 39 uncu Genel Kurulunda,
gündeme al›nan ancak
sonuçland›r›lamayan Oda
yaz›l›mlar›m›zdan; HKMO Sürekli
Teknik Bilimsel Komisyonlar

Yönetmeli¤i, HKMO Meslek ‹çi
E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i, HKMO Serbest
Mühendislik Müflavirlik Bürolar›
Tescil Yönetmeli¤i, Meslek ‹çi Sürekli
E¤itim Merkezi Yönetmeli¤i’nin
yeniden ele al›narak ve örgüt
birimlerinde de¤erlendirilerek 40
›nc› dönemde yap›lacak Ola¤anüstü
Genel Kurulunda sonuçland›r›lmas›
yönünde karar al›nm›flt›. Bu karar
do¤rultusunda 40 ›nc› dönem
Yönetim Kurulu, an›lan
yönetmeliklere Ö¤renci Kolu
Yönetmeli¤i‘ni de ekleyerek örgüt
birimleri ile gerekli çal›flmalar›
tamamlad›. 

fiube yöneticilerin kat›l›m› ile 16
Aral›k 2006 tarihinde yap›lan ortak
toplant›da haz›rlanan taslak
yönetmelikler ele al›nd›. Toplant›da
haz›rlanan taslak yönetmelikler
üzerine görüflmeler yap›larak son
flekli verildi. Ola¤anüstü Genel
Kurula sunulmak üzere son flekli
verilen taslak yönetmelikler bu hafta
içerisinde flubelerimize ulaflt›r›lacak.
Toplant› sabah saat 10.30 da
bafllam›fl olup, akflam saat 18.30
kadar sürmüfltür. Katk› ve destek
veren tüm arkadafllara, komisyon
üyelerine ve flube yöneticilerine
teflekkür ediyoruz.
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yaflanmaktad›r. Toplumlar›n refah düzeyi
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bu farkl›l›klar Avrupa
ve Almanya’da idare edilebilir yap›da
olmas›na ra¤men dünya genelinde çok ciddi
boyuttad›r. 

Bu konu, sadece yard›mseverlik konusu
olmay›p bir zorunluluk ve yat›r›m konusu
olarak de¤erlendirilmektedir. 

Milenyum gelifliminin baflar›s›, yoksullu¤un
giderilmesindedir: Bat› dünyas›nda, günlük
olarak, aç insanlar›n ihtiyac›ndan fazla
yiyecek çöpe gitmektedir. 

Suya eriflim temel konudur. Günümüzde pek
çok ilerlemenin oldu¤u flüphesizdir, ancak
daha pek çok problem hala çözülmeyi
beklemektedir. 

Girifl
XXIII.FIG Kongresi yaklafl›k 100 ülkeden 1300 delegenin kat›l›m›yla,
8-13 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Münih/Almanya’da yap›lm›flt›r. FIG
Kongresine paralel olarak düzenlenen INTERGEO Konferans› ve di¤er
efl zamanl› toplant›larla birlikte Kongreye toplam 3000 kifli kat›lm›flt›r.
INTERGEO ticaret fuar›na ise, yaklafl›k 19.500 kat›l›m olmufltur. Bu
say›lar, kat›l›m yönüyle, FIG tarihindeki en büyük rakamlard›r. Bu
rakamlara ilaveten, FIG aç›l›fl seremonisine de 1400 kifli kat›lm›fl olup
bu da tarihindeki en büyük kat›l›md›r. 

Aç›l›fl Seremonisi
Aç›l›fl seremonisinin aç›l›fl konuflmas› Bavyera Baflbakan› Dr.Edmund
STOIBER taraf›ndan yap›lm›flt›r. Prof.Holger MAGEL, “2002’den
2006’ya De¤iflimin Biçimlendirilmesi-FIG’in Alman Dönemi” konulu,
baflkanl›¤› döneminde yap›lanlar ve politikalar üzerine odakland›¤›
baflkanl›k konuflmas›n› yapm›flt›r. Kongre aç›l›fl konuflmas› ise uzun
y›llar Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP) yöneticisi olarak görev
yapan Dr.Kalus TÖPFER taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Dr.STOIBER konuflmas›nda, ülkelerin kalk›nmas› için haritac›lar›n
katk›s›n›n esas oldu¤unun alt›n› özellikle çizmifltir. 

Dr.TÖPFER’in “Sürdürülebilir Kalk›nman›n Baflar›lmas›nda Haritac›lar›n
Rolü” konulu Kongre aç›l›fl konuflmas› ise FIG camias›nda bugüne
kadar yap›lan en önemli konuflmalardan biri olarak de¤erlendirilmifltir.
TÖPFER konuflmas›nda, ideolojilerin alg›lanmas› ile haritac›l›k aras›nda
ba¤lant›lar kurmufltur. Konuflman›n ana bafll›klar› flöylece özetlenebilir;

Dünyada, gelir da¤›l›m›nda, do¤um oranlar›nda çok büyük farkl›l›klar

XXIII. FIG GENEL KURULU VE
KONFERANSI
MÜN‹H/ALMANYA’DA YAPILDI

ULUSLARARASI ETK‹NL‹KLER
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Tafl›nmaz mal üzerindeki haklar›n kayd› ve güvenli mal sahipli¤inin kural
esas›na dayal› olarak uygulanmas›nda yap›lacak daha pek çok ifl vard›r: “E¤er
bir çekiflme yaratmak istiyorsan›z kadastroyu ortadan kald›r›n”. 

Anlafl›labilir, net ve kabul edilebilir tafl›nmaz haklar›, özgürlük ve yat›r›m için
temel unsurdur. Bu, geliflmenin gündemindeki en büyük önceliktir. 

Güvenli bir mülkiyet sistemi olmayan yerlerde kenar mahallelerin iyilefltirilmesi,
kentsel geliflimin baflar›lmas› mümkün de¤ildir. Bu noktada haritac›n›n bilgisine
ihtiyaç duyulmaktad›r: Haritac›lar›n bilgisine ihtiyaç duyulmas› nedeniyle FIG,
Birleflmifl Milletlerin bu konudaki en önemli çözüm orta¤›d›r. 

Bizler, en güvenilir verilerle desteklenen en iyi arazi yönetim sistemlerine
gereksinim duymaktay›z; teknik altyap›lar›n oluflturulabilmesi için, hükümetler
gerekli bütçeyi planlamal› ve haz›r etmelidir. Küreselleflmenin bedeli insan›n
kimli¤ini kaybetmesi olamaz.

Geçen dört y›l içinde FIG Konseyine ev sahipli¤i yapan Alman DVW Baflkan›
Hagen GRAEFF aç›l›fl konuflmas›nda bir sunufl yapm›flt›r. Bu etkinli¤in FIG ve
INTERGEO’nun ortak bir etkinli¤i olmas› nedeniyle, FIG 2006 Kongre Direktörü
Thomas GOLLWITZER ile INTERGEO Direktörü Walter HENNINGER ortaklafla
FIG aç›l›fl oturumunun baflkanl›¤›n› yürütmüfllerdir.

FIG Kongre Ödülünü, iki makalesi ile Zambia’dan bayan Nsame Nsemiwe
kazanm›flt›r. Bu makalelerden “Zambia’da Al›fl›lm›fl Malsahipli¤i Alt›nda Miras›n
Cinsiyet Boyutu” ayn› zamanda FIG’de ay›n makalesi seçilmifltir. 

Teknik Program
Kongrede 4 özel oturum (üçü Intergo, biri de IAG ile ortaklafla), 90 teknik

oturum ve 5 çal›fltay (Co¤rafi Verilerin
Kalite Yönetimi, Uluslararas› Standartlar I
ve II, Hidro¤rafyan›n Ekonomik
Faydalar›, Hidro¤rafyan›n
Profesyonelleflme Yolu) düzenlenmifltir.
Teknik oturumlarda 435’i sözlü, 102’si
poster olmak üzere toplam 537 bildiri
sunulmufltur.

‹ntergeo
FIG Kongresi sergisi y›ll›k INTERGEO ile
birlefltirilerek son dönemlerin en büyük
sergi alan› oluflturulmufltur. 30.000 m2

sergi alan›nda 550 firma yer alm›fl,
19.500 den fazla meslektafl›m›z sergi
alan›n› ziyaret etmifltir.

INTERGEO konferans k›sm›na 1.800
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delege kat›larak teknik oturumlar› ve
forumlar› izlemifllerdir.

Sosyal Faaliyetler
Kongre, Holiday Inn Otelinde, 700
delegenin kat›l›m›yla yap›lan Aç›l›fl
Resepsiyonu ile bafllam›flt›r. Pazartesi
günü Münih Belediye Baflkan›’n›n
daveti ile ulusal delegelere bir
resepsiyon verilmifltir. Bavyera
Eyaletince verilen yeme¤e de 700
kifli kat›lm›flt›r. 

FIG geleneksel yeme¤ine
inan›lamayacak derecede kat›l›m
sa¤lanm›fl, 1800 kiflilik salon
tamam›yla dolmufltur.

Genel Kurul
FIG Genel Kurulu 8 Ekim 2006
Pazar ve 13 Ekim 2006 Cuma günü
iki ayr› oturum halinde toplanm›flt›r.
Genel Kurul’da al›nan en önemli
karar Danimarka’dan Stig
ENEMARK’›n 2007-2010 y›llar› için
FIG Baflkan› seçilmesi olmufltur.
Seçimde, Stig ENEMARK
Kanada’dan Ken ALLRED ve Hong-
Kong’dan TN WONG ile yar›flm›fl
ve baflkanl›¤› kazanm›flt›r.

Avustralya’dan Matt HIGGINS ve
M›s›r’dan Dr.DALAL S. ALNAGGAR
2007-2010 y›llar› için; Prof.Paul van
der MOLEN ise 2007-2008 için
baflkan yard›mc›lar› olarak
seçilmifllerdir. Dördüncü baflkan
yard›mc›s› Ken ALLRED, seçilen yeni
konseyde önümüzdeki iki y›l boyunca
baflkan yard›mc›l›¤›na devam
edecektir. Yunanistan’dan Dr.Chryssy
POTSIOU 2007-2008 döneminde
ACCO temsilcisi olarak belirlenmifltir.

Yeni Konsey görevine 1.1.2007
tarihinde bafllam›flt›r.

‹sviçre’den Jürg KAUFMANN ile
Polanya’dan Prof.Kazimierz
CZARNECKI (merhum) FIG Onur
Kuruluna seçilmifllerdir.

FIG 2011 Bölgesel Konferans› için
yap›lan seçimi Fas kazanm›flt›r.
Toplant› Nisan/May›s 2011
tarihlerinde Marekefl’te yap›lacakt›r.
Seçimde Fas; ‹talya, Porto Riko ve
Nijerya ile yar›flm›flt›r.

6’›nc› FIG Bölgesel Konferans› 11-15
Kas›m 2007 tarihlerinde
SanJose/Prto Riko’da toplanacakt›r.

Genel Kurulda, FIG’›n 35, 36, 37,
38 say›l› yeni yay›nlar› da
ç›kar›lm›flt›r.

Genel Kurulda yap›lan oylamalarla
FIG’e yeni üyeler kat›lm›fllard›r.
Böylece üye say›s› 102’ye
yükselmifltir.
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Baflkanlar Toplant›s›
FIG Geleneksel Baflkanlar Toplant›s›
13.10.2006 tarihinde yap›lm›flt›r.
Toplant›ya 52 si oda baflkan› olmak üzere
toplam 63 kifli kat›lm›flt›r.

Baflkan MAGEL, Baflkanlar Toplant›s› aç›l›fl
konuflmas›nda, iyi bir iflbirli¤i için FIG ve üye
birlikler aras›nda iletiflim kurulmas›n›n ve üye
birliklerin baflkanlar›n›n FIG Konseyi ve
Baflkan› ile do¤rudan iletiflim kurmas›n›n
gereklili¤ini vurgulam›flt›r. Toplant›da, FIG
kapsam›nda yap›lan çal›flmalar hakk›nda, üye
birliklerin baflkanlar›n›n uyar› ve önerileri
istenmifltir.

Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN, genel
de¤erlendirmesini müteaakip, Odam›z›n
2014 y›l›nda yap›lacak FIG Genel Kuruluna
talip oldu¤unu deklere etmifltir.

Holger Magel’in Aç›l›fl ve Kapan›fl
Konuflmalar›ndan Önemli Bölümler
Aç›l›fl Konuflmas›ndan;

“Uluslararas› Ölçmeciler
Federasyonu”(“FIG”), yarad›l›fl ve toplum
hizmetine adanm›fl bir kurumdur. 

FIG baflkan› olarak ilk demecim, mühendis,
toplum ve politika aras›nda iyi iletiflim
olacakt›r. ‹dealimiz flu ki, mühendisler
sadece fildifli kulelerde teknoloji ve
rakamlarla oturmamal›, içinde bulundu¤umuz
dünyada politika, sosyal yap›, ekonomi gibi
alanlarda yaflanan geliflmeleri anlamal›d›rlar.

Daha fazlas› için istekli, daha bar›flç›l ve sürdürülebilir bir dünyaya
ba¤l›l›k hissetmelidirler. 

Çözüm; “yoksullu¤un azalt›lmas›”, “cinsiyet eflitli¤i”, politik ve sosyal
aç›dan “s›cak” konular, “imtiyaz güvencesi ve arazi yönetimi”, temel
yat›r›m ve kazanç ö¤eleri için “araziye, suya ve kaynaklara girifl”,
“afet idaresi ve risk yönetimi” gibi konular› içermektedir. Bunlar
“sürdürülebilirlik”, “21. Ajanda”, “k›rsal-kentsel etkileflimi”, “arazi
çat›flma karar›”, “de¤erleme” ve “arazi piyasalar›” gibi genel
ekonomik ilerlemeleri, “yeni kamu yönetimi ve yeni kurum ekonomisi”
ve “kamu özel kesim iflbirli¤i” konular›n› kapsamaktad›r. Bütün bunlar›n
arka plan›nda da bizler “ iyi yönetim”, “yard›mc› olma” ve “sivil
toplum” ile ilgilenmeliyiz ve bu flekilde umar›m yolsuzlukla mücadele
edebiliriz. 

Bayanlar ve baylar, “kazan kazan” mant›¤›yla geliflmifl ülkeleri
geliflmifl ülkelerle iflbirli¤i yapmaya ça¤›rmak kolayd›r. Gezegenimizin
gelece¤i için, geliflmekte olan ülkelerle iflbirli¤i de eflit derecede
önemlidir.

Bizler kendimizi ayn› zamanda çevremizin, toplumun, ekonomik
sektörün ve devletin hizmetinde etkin ve temel oyuncular saymaktay›z. 

Bizler kendimizi;
1. Kamu düzeni ve ilerlemekte olan ekonominin ön koflulu olarak
‹stikrar Sa¤lay›c›lar›,  
2. Tafl›nmaz ve kullan›c› haklar›nda, güvenli bir tapu sistemi için
Gardiyan, 
3. Yerel, ulusal ve global co¤rafi veri altyap›s›nda Üretici, Yönetici ve
Da¤›t›c›, 
4. Toprak, su ve di¤er do¤al kaynaklar konusunda Yönetici, 
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5. Tart›flmal› çözümleri de içeren k›rsal ve kentsel planlama ve geliflim
için seçilmifl Arac› ve Dan›flman,  
6. Risk yönetimi ve felaket önlemede global, ulusal ve yerel erken
uyar› sisteminin ara yüzü, 
7. Geliflmede ve “Global Uydu Navigasyon Sistemleri” veya dünya
ölçümü için yüksek çözünürlü görüntüleme sistemi ve sürücüler için
navigasyon sistemi,  göçebeler vs. konular›nda Aktif partnerler olarak
görmeyi hedefliyoruz.

Bayanlar ve baylar, bu hedefler do¤al olarak ülkenin, ekonomik
sektörün ve ilgili kurumlar›n öncelikli hedefidir, ama bizler gezegende
yaflayan bütün ülkelerin daha fazla yetkin ve Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
(STK) dünya çap›ndaki kaynaklar›ndan yararlanmalar› gerekti¤ine ve
daha iyi bir kullan›m gerekti¤ine inanmaktay›z. Mutlak bir yönetime
sahip Brunei sultanl›¤›nda bile kral STK’lar›n kurulmas› için cesaret
vermifltir.
Dünya III. fiehircilik Formu Vancouver’da oldu¤u gibi, Milenyum
Geliflme Hedefleri (MGH) yoksullu¤un azalt›lmas› meselesidir.
“‹nsan Gelece¤i Ancak Yaflayan Kültürlerin Sorumlulu¤unda
fiekillenebilir.” (Alois Glück, 2006).
Kapan›fl Konuflmas›nda;
Baflkan dinleyicilere Kofi Annan’›n bir deyiflini hat›rlat›r: Aslolan…
Yoksulluktan Özgürlü¤e, Korkudan Özgürlü¤e, Özgürlükten ‹nsan
De¤erinde Yaflamaya…
Uluslararas› kardefl kurulufllarla yak›n iflbirli¤i,
Afet Risk Yönetimi konusuna özel ilgi,
Haritac›lar›n karfl›laflt›klar› de¤ifliklikler; global ekonomi, finansal ve
yeni ifl paradigmalar›, iklim riskleri ve çevresel afetler, yoksulluk ve
göçün sosyal modellemesi,
Mücadele: bölgeleraras› ekonominin eflitlenme arzusu, çocuklar›m›z
için yaflanabilir bir dünya b›rakma arzusu, bar›fl dolu bir dünya, yo¤un
co¤rafi bilgi portallar›n›n oluflturulmas›,
Gelece¤i biçimleyecek faaliyetler: enerjik liderlik, etkin kurumlar ve
kurallar, etik kültür ve de¤erler, iflbirli¤i için eflitlenebilir modeller, etki ve
bölüflümde uzmanl›k bilgisi gibi konulara de¤inen Prof.Magel haritac›lara;
1. Milenyum Geliflme Hedefleri (uygun hedef ve araç oluflturma)
2. Tasar›m ve uygulama (hassas referans sistemleri ve fiili altyap›lar›n
oluflturulmas›)

3. Çarp›k yap›laflman›n ve kentleflmenin
geliflimi,
4. e-hizmetler
5. Kentsel k›rsal bütünleflme
6. Bilgilendirme, co¤rafi bilgi ve teknolojileri 
konular›na katk› vermelerini hat›rlatm›flt›r.

Sonuç olarak, Prof. MAGEL; “Haritac›lar
de¤iflimi ‹letiflim, ‹flbirli¤i ve Eflgüdüm ile
biçimlendirebilir” demektedir. Haritac›lar
birçok boyutta çal›flarak, de¤iflimi sab›rla,
enerjiyle, gayretle biçimlendirebilir.
Haritac›lar›n havada uçabilmek için
kanatlara ve tafll› arazide yürüyebilmek için
botlara ihtiyaçlar› vard›r. 

Teknik Oturumlardaki Konular
a) K›rsal dönüflüm ve Arazi Yönetimi b)
Kadastro 2014 ve kadastral modelleme c)
Sabit GPS istasyonlar› d) 3 boyutlu ve 4
boyutlu kadastro, e) Afet haz›rl›klar› ve afet
yönetimi f) Arazi de¤er haritalar› ve
vergilendirme, Arazi yönetim sistemleri g)
Kaçak yap›laflma h) Yap› ekonomisi ›) Portal
ve Arazi Yönetimi, i) Co¤rafi veri altyap›s› ve
geliflmeler j) e-devlet k) 3 üncü boyutta
Jeodezi, GNNS, CBS uygulamalar› l) Yap›
ifllerinde mühendislik ölçmeleri m)Düfley
referans sistemleri n) Köprülerde ve barajlarda
deformasyon ölçmeleri, o) Tafl›nmaz
de¤erlemesi ö) Kapasite oluflturma, p) Arazi
toplulaflt›rmas›, r) Fotogrametri ve uzaktan
alg›lama, s) E-ö¤renme, t) Standartlar, u)
De¤erleme yöntemleri.

FIG - Münih Kongresinin Ülkemiz
Boyutuyla De¤erlendirilmesi
Ülkemizden FIG Genel Kurul ve Kongresine
oldukça yo¤un bir kat›l›m olmufltur. FIG resmi
kay›tlar›na göre ülkemizden Kongre için kay›t
yapt›ran kifli say›s› 46 olup kurumlara göre
da¤›l›m› tablo 1’deki gibidir:
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Tablo-1: Kay›t yapt›ranlar›n kurumlara göre da¤›l›m›



Fen bilimleri aras›nda s›n›rlar›n kalkt›¤› günümüzde, FIG
Komisyonlar› aras›nda da keskin s›n›rlar›n kalkt›¤›,
Komisyonlar›n ilgi alanlar›na göre di¤er Komisyonlarla
ortak oturumlar düzenlendi¤i görülmektedir. Komisyonlar›n
kendi konular› ile ilgili alanlarda di¤er komisyonlarla
iflbirli¤i yap›larak düzenlenen oturumlardaki bildiri say›lar›
ile di¤er Komisyonlarla ortaklafla düzenlenen

oturumlardaki bildiri say›lar› afla¤›da özetlenmifltir
(Aç›klama: Bir Komisyonun ilgili alan›na göre di¤er bir
veya iki komisyonla ortak yapt›¤› oturumlardaki bildiri
say›lar› her bir komisyon için hesapland›¤›ndan toplam
bildiri say›s› 576 gibi görünmektedir. Halbuki tek tek
say›ld›¤›nda toplam bildiri say›s› 435’dir.)

Tablonun genel de¤erlendirmesi
En çok bildiri verilen Komisyon: Komisyon 7 (Bildiri say›s›:
136)
En çok bildiri verilen ikinci Komisyon: Komisyon 3 (Bildiri
say›s›: 107)
En çok bildiri verilen üçüncü Komisyon: Komisyon 8 (Bildiri
say›s›: 64)
Di¤er Komisyonlarla en fazla ortaklafla oturum düzenleyen
Komisyonlar ise s›ras›yla Komisyon 8, Komisyon 3 ve
Komisyon 7’dir. 
Tablodan anlafl›ld›¤› kadar›yla; Kadastro ve Arazi
Yönetimi, Co¤rafi Veri Yönetimi ile Co¤rafi Planlama ve
Kalk›nma konular› dünya ülkelerinin gündeminde en fazla
çal›fl›lan ve üzerine proje üretilen konulard›r.

Sözlü Bildiri Sunufllar›
Kongrede sözlü sunulan bildirilerin 26’s›, oransal olarak
%5.96’s› ülkemize aittir.

Kongre program›nda yer almas›na ra¤men sunulmayan
bildiri say›s› 55 olup, sunulmayan bildirilerin 9 adedi
ülkemize aittir. Bu yönüyle sunulmayan bildiri toplam›n›n
16.36’s› ülkemizden olup bu ise oldukça yüksek bir
orand›r. Sunulmayan bildirilerin üniversitelere ve konular›na
göre da¤›l›mlar› afla¤›da özetlenmifltir. Ülkemizden sunulan
bildirilerin konular› itibar›yla FIG geneli ile paralellik içinde
oldu¤u, bildirilerin Komisyon 7 ile Komisyon 3’te
yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. 

Di¤er bir de¤erlendirmeyle, program kitapç›¤›na giren her
100 bildiriden 12,36’s›n›n sunuflu yap›lmam›fl olup,
ülkemizden sunulmayan bildirilerin sunulmayan genel
bildiri toplam›na oran› %16.36’d›r. 
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Teknik Oturumlarda Sunulan Bildiri Toplam› : 435

Türkiye Toplam› : 26

Oran : % 5.96

Tablo-3: Ülkemizden sunulan bildirilerin toplam bildiri say›s›na oran›

Di¤er Komisyonlarla Ortaklafla
Düzenlenen Oturumlardaki Bildiri

Komisyon ad› Bildirilerin Komisyonun Say›lar›
Komisyonlara kendi
Da¤›l›m› oturumlar› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisyon 1 25 25
Komisyon 2 44 34 10 10
Komisyon 3 107 48 24 23 12 59
Komisyon 4 22 9 5 8 13
Komisyon 5 56 38 5 5 8 18
Komisyon 6 45 40 5 5
Komisyon 7 136 78 36 5 17 58
Komisyon 8 64 0 23 8 14 3 16 64
Komisyon 9 48 28 6 14 20
Komisyon 10 25 15 5 5 10

Tablo-2: Komisyonlar, ortak oturumlar, bildirilerin komisyonlara göre da¤›l›m›



Poster Sunufllar
Poster sunufllar› içerikleri yönüyle
Komisyonlar kapsam›nda
de¤erlendirilmifl ve Kongre genelinde
toplam 102 sunum yap›lm›flt›r. 

Poster sunufllar› FIG genelinde %44
oran›yla en çok “Ölçme ve
Konumland›rma” isimli Komisyon 5’te
yap›lm›fl, bunu %19.6 ile Komisyon
7,  %11.7 ile Komisyon 3 izlemifltir. 

Ülkemizden ise en çok poster sunum
11 poster ile Komisyon 5’te
yap›lm›flt›r. Bunu 6 poster ile
Komisyon 3, 3 poster ile Komisyon 7
izlemektedir. 

Kongre genelinde poster sunumlar›n›n
%30.39’u toplam 31 adet posterle
ülkemiz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Genel De¤erlendirme
Kongrede, sözlü ve poster olarak
yap›lan toplam 537 sunuflun 56
adedi ülkemize aittir.

Etkinlikler
Genel Kurul etkinlikleriyle ilgili olarak
Münih Baflkonsoloslu¤umuz ziyaret
edilmifltir. 

Oda faaliyetlerimiz ve FIG
etkinliklerimiz kapsam›nda Hürriyet
Almanya ile Kanal D Almanya’ya
Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN
taraf›ndan röportaj verilmifltir.

Teflekkür
Kongre süresince kald›¤›m›z Hotel
Goethe’nin sahibi Sn.Mahir
ZEYT‹NO⁄LU’na, sundu¤u s›cak
ortam, gösterdi¤i yak›n ilgi, alaka ve
dostluktan dolay› teflekkür ediyoruz.
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Kongre Genelinde Sunulmayan Bildiri Say›s› : 55
Türkiye’den Sunulmayan Bildiri Say›s› : 9
Oran : %16.36 

Tablo-5: Sunulmayan bildiri oranlar›

Poster Sunufllar
Komisyon ad› Toplam Ülkemizden

sunulan Poster Poster; Ülke içi
Bild.Sa. bild. Türkiye’de FIG de¤erlendirme

Komisyon 1 0 0
Komisyon 2 3 1
Komisyon 3 12 6 3 % 50 20%
Komisyon 4 4 3
Komisyon 5 45 11 1 %24.4 % 36.67
Komisyon 6 8 4
Komisyon 7 20 3 2 % 15 20%
Komisyon 8 5 2
Komisyon 9 4 1
Komisyon 10 1 0

102 31

ÜLKEM‹Z POSTER SUNUMLARIN FIG KOM‹SYONLARINA GÖRE DA⁄ILIMI
KURUMU SUNUM KOM-1 KOM-2 KOM-3 KOM-4 KOM-5 KOM-6 KOM-7 KOM-8 KOM-9 KOM-10
KTÜ 12 1 2 2 6 1
‹TÜ 4 1 1 2
YTÜ 4 3 1
SÜ 5 1 2 2
ZKÜ 1 1
Aksaray Ü. 1 1
‹KÜ 1 1
Bilinmeyen 3 3

31 1 5 3 11 4 3 3 1 0

Tablo-6: Poster sunumlar›n komisyonlara ve kurumlara göre da¤›l›m›

Tablo-7: Poster sunumlar›n komisyonlara da¤›l›m›

Sözlü Sunufllar Konu ‹çerikleri
Kurumu Sundu Sunmad› Jeodezi Kamu Ölç. CBS Hidrogr E¤i.Yön. Müh.Ölç. Di¤er
KTÜ 8 3 5 2 1
‹TÜ 4 0 1 1 1 1
YTÜ 4 2 1 1 1 1
SÜ 6 1 1 3 1 1
ZKÜ 1 0 1
Aksaray Ü. 1 1 1
Bilinmeyen 1 1 1
Di¤er 1 1 1

26 9 2 9 6 1 3 3 2

Tablo-4:  Sözlü sunufllar›n konulara ve kurumlara göre da¤›l›m›

Poster Sunumlardaki Bildiri Toplam› : 102
Türkiye Toplam› : 31
Oran : % 30.39

Tablo-8: Poster sunumlar›n oran›

Teknik oturumlar ile poster sunufllar beraber de¤erlen-
dirildi¤inde toplam bildiri say›s› : 537
Türkiye Toplam› : 56
Oran : % 10.43

Tablo-9: Sözlü ve poster sunumlar›n oransal görünümü



FIG (Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i -
International Federation of Surveyors),
ölçmecilik alan›ndaki tüm alanlar ile
uygulamalar›n›n geliflimi için uluslararas›
iflbirli¤ini desteklemeyi amaç edinmifl,
uluslararas› sivil toplum örgütü
niteli¤inde, uluslararas› iflbirli¤ini
sa¤lamak amac› ile kurulmufl bir
federasyondur.

Bu federasyon; profesyonel standartlar
ve uygulama, mesleki e¤itim, co¤rafi
veri yönetimi, hidrografya,
konumland›rma ve ölçme, mühendislik
ölçmeleri, kadastro ve arazi yönetimi,
co¤rafi planlama ve gelifltirme, tafl›nmaz
mallar›n de¤erleme ve yönetimi, yap›
ekonomisi ve yönetimi  komisyonlar›
yard›m›yla yeryüzüne, çevresine ve di¤er
fiziksel nesnelere iliflkin güvenilir bilgilerin
elde edilmesi, ifllenmesi, kayd›, ölçümü,
analizi ve sunumunda uluslararas›
standart ve iflbirli¤ini sa¤lamaya
çal›flmaktad›r. 

Dört y›lda bir genel kurul ve konferans,
y›lda bir bölgesel konferanslar, komisyon

toplant›lar› ve çal›fltaylar düzenlenmektedir. Düzenlenen
kongrelere ortalama kat›l›m 3000 dolay›nda olup; bu kongreler
bilimsel faaliyetlerin yan› s›ra sosyal, kültürel ve ülke tan›t›m›na
yönelik çal›flmalara da olanak sa¤layan, meslekî bir olimpiyat
niteli¤indedir.

Ülkemizin FIG nezdinde temsil görevi Harita Kadastro
Mühendisleri Odas›’n›nd›r. 

FIG’in 17-21 Nisan 2005 tarihinde Kahire/M›s›r’da
gerçeklefltirilen Genel Kurul toplant›s›nda; Türkiye’nin, 2014 y›l›
FIG XXV nci Kongresine ev sahipli¤i yapmak üzere aday olmas›
dillendirilmifl ve Ekim 2006 Münih Genel Kurul ve
Konferans›nda Oda Baflkan› Say›n Ali Fahri ÖZTEN taraf›ndan
resmen deklere edilmifltir. FIG XXV nci Genel Kurul ve
Konferans›n›n ülkemizde düzenlenmesine iliflkin Oda adayl›¤›m›z
konusu Aral›k 2006’da yap›lan Oda Genel Kurulunda gündeme
al›nm›fl olup, yap›lan bilgilendirme sonucu oybirli¤i ile kabul
edilmifltir. 

Bu projenin resmi ad›; FIG 2014, Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i
XXV Kongresidir.

Kongreye; 
• yurt içinden yaklafl›k 250, 
• yurt d›fl›ndan ise ço¤unlu¤u bilim adam› ve ülkesinde önemli
görevlerde bulunan 2000-2500,
• Kongre sergisine de yurt d›fl› firmalardan 500’e yak›n

ODAMIZ 2014 YILINDA YAPILACAK
FIG XXV’‹NC‹ GENEL KURULUNA
ADAY ADAYI

HKMO’DAN HABERLER
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FIG (Uluslararas› Ölçmeciler Birli¤i -
International Federation of Surveyors),
ölçmecilik alan›ndaki tüm alanlar ile
uygulamalar›n›n geliflimi için uluslararas›
iflbirli¤ini desteklemeyi amaç edinmifl,
uluslararas› sivil toplum örgütü niteli¤inde,
uluslararas› iflbirli¤ini sa¤lamak amac› ile
kurulmufl bir federasyondur.  Ülkemizin
FIG nezdinde temsil görevi Harita
Kadastro Mühendisleri Odas›n›nd›r. 



yönetici, mühendis ve teknisyenin
kat›lmas› beklenmektedir.

Projenin süresi, Ocak 2007 ile
Temmuz 2014 tarihleri aras›nda
geçecek olan 91 ayd›r. Adayl›k
baflvurular› Ocak-2008 tarihi
itibar›yla yap›lacakt›r. Oylama ise
2009 y›l›nda yap›lacakt›r.

Projenin k›sa tan›m›;

• Kongre ‹stanbul’da yap›lacakt›r.

• 100’ün üzerinde ülkeden,
yaklafl›k 3000 delege ve 1000
refakatçinin kat›lmas›
beklenmektedir.

• Bilime yapaca¤› katk› yan›nda
ülkemizin tan›t›m› yönünden de
oldukça büyük önem tafl›maktad›r.

• FIG; haritac›l›k, bilgi, iletiflim,
uzay teknolojileri ve ilgili
alanlar›nda en büyük uluslararas›
kurulufllardan biridir.

• BM, WHO, FAO, Avrupa
Konseyi, Dünya Bankas› gibi
uluslararas› örgütlerce
desteklenmektedir.

Projenin k›sa ve uzun vadeli
amaçlar›;

FIG, kendisine verilen görevleri -
y›lda bir genel kurul toplant›lar›,
bölgesel toplant›lar ve her dört
y›lda bir çal›flma alanlar›n›
kapsayan kongreler- yaparak;

• Önemli bir teknoloji al›flverifli,
• Teknik sergiler,
• Teknik ve turistik geziler

ile genifl sosyal etkinliklere de
olanak sa¤lamaktad›r.

Sanayi toplumlar›n›n giderek bilgi
toplumuna dönüfltü¤ü ça¤›m›zda,
bilgiyi elinde bulunduran›n ve
iflleyenin önemli bir güce sahip
olaca¤› düflünüldü¤ünde, bu
kongrenin bilgi, iletiflim ve uzay
teknolojilerinin insanl›¤›n ve
çevrenin yarar›na nas›l
kullan›laca¤›n›n tart›fl›laca¤› belki
de en büyük kongre olaca¤›
düflünülmektedir. 

Adayl›¤›m›z›n kabul edilmesi
durumunda, bu kongre ilk kez
bulundu¤umuz co¤rafyada
gerçeklefltirilecektir. Kongrenin
bilimsel ve ekonomik getirilerinin
yan›nda,  ülkemizin politik
yönden de bölgesel ve küresel
bir güç olarak a¤›rl›¤›n›
hissettirmesine ve yeni roller
üstlenmesine yard›mc› olacakt›r.

Kongre tarihi, FIG Kadastro
Komisyonunun “Kadastro 2014
Bildirgesi” ile çak›flmas› nedeniyle
ayr› bir önem tafl›yacakt›r. Bu
kapsamda, tüm dünya
ülkelerindeki kadastro çal›flmalar›,
kurumsal yap›lar›, teknik
çal›flmalar›, yasal altyap›lar›,
teknolojileri ve özel sektör kat›l›m›
konular›yla da detayl›
tart›fl›lacakt›r.

Projenin Gerekçesi;

• Uluslararas› bir etkinli¤in
ülkemizde gerçekleflmesinde
yarat›lan süreç ile harita kadastro
mühendisli¤inin ülkemizdeki tüm

kurum ve kurulufllara tan›t›m›n›n
sa¤lanmas›,

• Kongre kapsam›nda ülkemize
gelen meslektafllar›m›zla gönüllü
destekçilerimizin oluflumunun
sa¤lanmas›, 

• Bilimsel araflt›rma projeleri ve
makale say›lar›nda art›fl›n
gerçekleflmesi,

• Kamu kurum ve kurulufllar›nda
ciddi anlamda projelerin
oluflturulmas› ve yürütülmesi,

• Özel sektörün yap›lanmas›,
yeni bir anlay›fl›n oluflmas›,

• Bilim adamlar› aras›nda bilgi
de¤ifliminin sa¤lanmas›,
uygulamalar›n gelifltirilmesi iste¤i,

• Nitelikli iflgücümüzde gözle
görülür bir art›fl›n yarat›lmas›,

• Sektörümüzün ve ülkemizin
dünya kamuoyuna tan›t›lmas›, 

• Üniversitelerde aç›lan bölüm
say›lar›n›n artmas› ve bu nedenle
artan iflgücü potansiyelinin
yarat›lmas›,

• Demokratik bir meslek kuruluflu
olan Odam›z›n uluslararas›
düzeyde tan›t›lmas›,

• Uluslararas› düzeyde sosyal,
kültürel, toplumsal sürece
Türkiye’den bak›fl›n ve
de¤erlendirme konumunun
yarat›lmas›d›r.

Kongrenin yaklafl›k bütçesi
2.500.000 ABD dolar›d›r.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
olarak, 1 Aral›k 2006 tarihinde
Baflbakanl›k’a gönderilen “‹ller Bankas› A.fi.
Hakk›nda Yasa Tasar›s›” ile ‹ller Bankas›n›n
kamu kurumu niteli¤inden ç›kart›larak özel
ticari flirket haline getirilmesini öngören
yap›sal de¤iflikli¤in irdelenmesi gerekti¤ini;
birçok kesimi ilgilendiren bu dönüflümün ülke
insan› ve ülke ad›na yarataca¤› onar›lmas›
güç sonuçlar›n›n önüne geçilmesi gerekti¤ini
düflünüyoruz. 

‹ller Bankas›’n›n 70 y›ll›k hizmet sürecinde
elefltirilecek yanlar›, uygulamalar›,
yetersizlikleri elbette vard›r. Belediyeler, ‹ller
Bankas›n›n uygulamalar›ndan flikâyetçi de
olabilmektedir. Fakat asla unutulmamal›d›r ki,
‹ller Bankas› A.fi. Yasa Tasar›s›, bu
aksakl›klar› düzeltmeye çal›flman›n aksine
Bankan›n bütün birikim ve deneyimini iyisi ve
kötüsü ile atefle atmaktad›r.  Bu çal›flmada
Baflbakanl›k’a sunulan, söz konusu yasa
tasar›s› incelenmifl ve ‹ller Bankas›n›n
tasfiyesinin yol açaca¤› sorunlar ve çözüm
önerileri sunulmufltur.

‹ller Bankas›, teknik kadroda çok farkl›
meslek gruplar›n› bünyesinde bar›nd›ran,
deneyimli, uzman bir yap›dad›r. ‹ller
Bankas›, harita ve kadastro, inflaat, makina,
elektrik, jeoloji, jeofizik mühendisli¤i,

mimarl›k ve flehir planc›l›¤› gibi farkl› meslek alanlar›n› bir araya
getirmekte; yerel yönetimlerin kamu hizmeti niteli¤i tafl›yan altyap›
yat›r›mlar›nda -harita, planlama, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik
hizmetler, kanalizasyon, hizmet binalar›, ar›tma tesisleri gibi alanlarda-
hem etüd, proje hem de yap›m aflamas›nda kontrollük hizmetlerinde
bulunmaktad›r. ‹ller Bankas› halen 1180’i teknik personel olmak üzere
toplam 3293 uzman kadro ile çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

‹ller Bankas› çal›flmalar›na 3225 belediye, 81 il özel idaresi ve 16
adet su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere 3322 adet yerel
yönetime do¤rudan hizmet vermekte; köylere destek olmaya devam
etmektedir. Özellikle belediyelerin çok büyük bir ço¤unlu¤unun teknik
kadrosu ve donan›m›n›n yetersiz oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda
tamamlanan tüm altyap› ve üstyap› hizmetlerinde ve gerçeklefltirilen
kentsel altyap› yat›r›mlar›nda Bankan›n önemli rolü göze çarpmaktad›r.

Tasfiyenin Temel Nedeni: Yerel Yönetim Altyap› Hizmetlerinin
Piyasalaflt›r›lmas›
‹ller Bankas›n›n tasfiye edilmesindeki temel hedef nedir? As›l sorulmas›
gereken soru budur. Neoliberal politikalar çerçevesinde 1980’li
y›llardan bu yana ülkemizde yap›sal de¤ifliklikler yaflanmaktad›r. Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü teflkilat›n›n tasfiye edilmesi bunun son
örneklerindendir. Ülkemizin devasa, stratejik öneme sahip, halk›n mal›
olan kurum ve kurulufllar› parça parça edilerek özellefltirme kapsam›na
al›nmakta ve yok edilmektedir. Bu süreç h›zla devam etmektedir.
Neoliberalizmin savunucular›na göre, ‹ller Bankas› da bu anlamda
tasfiye edilmesi gereken bir kamu kurulufludur. IMF, DB ve uluslararas›
ticari flirketlerin gözünün Türkiye’deki yerel yönetimler ve hizmet alanlar›
üzerinde oldu¤u bilinmektedir. Yerel yönetimlerin harita, planlama,
içme suyu, kanalizasyon, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, ar›tma tesisleri,
kent bilgi sistemlerinin kurulmas› ve iflletilmesi gibi mühendislik ve

TASF‹YE SÜREC‹NDE
‹LLER BANKASI GERÇE⁄‹ RAPORU
“ÖZET”
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mimarl›k hizmet alanlar› dikkate
al›nd›¤›nda 100 milyar dolarl›k
yat›r›mlar›n çok üstünde oldu¤u
görülmektedir. ‹ller Bankas›n›n bu
alanlardaki görevlerinin sona
ermesiyle küresel sermayenin bofl
b›rak›lm›fl bu alanlara ulaflmas› çok
daha kolay hale gelecektir.

‹ller Bankas› A. fi. Yasa Tasar›s›,
dünyadaki sisteme eklemlenmeye
çal›flan, kredi karfl›l›¤› yeniden
yap›land›rmay› gerçeklefltiren
Türkiye’de kamu hizmetlerinin
piyasalaflt›r›lmas› ve ticarilefltirilmesi
çal›flmalar›n›n bir parças›d›r. Son
y›llarda, TBMM’de h›zla kanunlar
de¤ifltirilmekte ve yeni yasalar

ç›kar›lmaktad›r. Bu kanunlardaki
de¤ifliklikler ve yeni yasalar bir araya
getirildi¤inde Türkiye’de yap›sal
de¤iflikliklerin bir bütün halinde ele
al›nmas› gereklili¤i görülmektedir.

Yerel Yönetim Bankac›l›¤›nda
Yabanc› Özel Tekel Devrede:
DEXIA
Yasa Tasar›s›’n›n kabul edilmesi
halinde, Banka hisselerinin
sat›labilece¤i, yabanc› hisselerinin
ço¤unlukta olabilece¤i gündeme
gelebilir. DenizBank› sat›n alarak
Türkiye’ye giren Avrupa ve Amerika
deneyimli Belçika-Fransa ortakl›¤›
olan DEXIA’n›n bu yönde bir giriflimi
olabilece¤i ak›llara mutlaka

gelmelidir. Ülkemizde bankac›l›k
sektöründe yabanc›lar›n oran›n›n
yaklafl›k % 30 seviyesinde oldu¤u
gözden uzak tutulmamal›d›r. Bu oran
AB ülkelerinde ortalama % 5-10
seviyesindedir.  ‹ller Bankas›n›n
bilânçolar› incelendi¤inde aktif yap›s›
itibar› ile dünyada tek örnek olarak
bulunmas›ndan ötürü sermayesinin
kat kat üzerinde bir de¤ere sahip
oldu¤u da bir gerçektir. 

‹ller Bankas› A.fi. Hakk›nda
Kanun Tasar›s›n›n
Sak›ncalar›
1 Aral›k 2006 tarihinde
Baflbakanl›k’a gönderilen “‹ller
Bankas› Anonim fiirketi Hakk›nda
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‹ller Bankas› A. fi. Yasa Tasar›s›, dünyadaki sisteme eklemlenmeye çal›flan, kredi karfl›l›¤› yeniden
yap›land›rmay› gerçeklefltiren Türkiye’de kamu hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas› ve ticarilefltirilmesi
çal›flmalar›n›n bir parças›d›r.




