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tüzel kiflilikler, bir taraftan mesleki davran›fl ilkeleri, mesleki etik, müelliflik yetki ve sorumlulu¤u çerçevesin-
de çal›flmalar›n› sürdürürken di¤er taraftan yaklafl›k maliyetlerin düflüklü¤ü nedeniyle büyük bir s›k›nt› içeri-
sinde olduklar› görülmektedir.

Yukar›da belirtilen ilke ve hedeflerin hayata geçirilmesi çerçevesinde Say›sal Kadastro Yap›m ‹flleri birim fiyat
ve analizleri ile yaklafl›k maliyet hesaplar› ve uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar Odam›z bilimsel komisyonla-
r›nca da de¤erlendirilmifltir. Üyelerimizden gelen yo¤un talep ve görüfller dikkate al›narak özel sektörümüzce
yaflan›lmakta olan mali ve di¤er s›k›nt›lar›n gelecekte daha büyük sorunlara meydan vermemesi için hem ça-
l›flmalar hakk›nda bir rapor hem de birim fiyat ve analizlerin haz›rlanarak kurumunuza sunulmas› gündeme
getirilmifltir.

Teknik, bilimsel ve sosyal bir mühendislik hizmeti olarak tan›mlanan Tapu ve Kadastro hizmetlerinin, dünya
ülkelerindeki geliflmeler de yak›ndan izlenilerek, bilim ve teknolojideki h›zl› geliflim ile birlikte istenilen düzey-
de yaflama geçirilmesinde gerekli bilgi, deneyim ve donan›ma hem özel sektörümüz, hem de Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürlü¤ü’nün sahip oldu¤u tart›flmas›zd›r. Çal›flmalar›n bilimsel bir kongre olan Kadastro Kongre-
si’nde gündeme getirilen görüfl ve önerilerin dikkate al›narak ve gelifltirilerek sürdürülmesi daha da anlaml›
olacakt›r.

Ülkemiz co¤rafyas›n›n dört bir yan›nda üretilen Say›sal Kadastro hizmetlere iliflkin bilgiler de¤erlendirilerek
uygulamada yaflan›lan s›k›nt›lar ile birlikte yaklafl›k maliyete iliflkin görüfl, tespit ve öneriler konu bafll›klar›
fleklinde rapor’a dönüfltürülmüfltür. Ayr›ca 2006 y›l› birim fiyat ve analizleri de düzenlenmifltir. ‹lgili rapor ve
birim fiyat ve analizleri yaz›m›z ekindedir.  

Bilgi ve gere¤ini dileriz..

Sayg›lar›m›zla

A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan 

EKLER :
Ek-1   Tespit, görüfl ve öneriler,
Ek-2   Birim Fiyat ve analizler ( CD )
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SAYISAL KADASTRO YAPIMI ‹fiLER‹ ‹LE  YAKLAfiIK MAL‹YETE ‹L‹fiK‹N
B‹R‹M  F‹YAT VE ANAL‹ZLER‹NE YÖNEL‹K  TESP‹T VE  ÖNER‹LER

Say›sal Modelde Kadastronun sonsuzlu¤u, bitmeyece¤i, çok amaçl› ve yaflayan kadastronun gereklili¤i, ta-
r›m, orman ve di¤er do¤al kaynaklar›n yönetimi ve ülke ekonomisine katk›s›, planl› ve sa¤l›kl› bir flekilde kent-
leflmenin yarat›lmas›, Kent ve Co¤rafi Bilgi Sistemlerin kurulmas› ve yaflat›lmas› gibi özetle tüm yaflam alan-
lar›m›z›n düzenlenmesinde Tapu ve Kadastronun yeri, önemi ve zorunlulu¤u tart›fl›lmazd›r. Bu çerçevede Ta-
pu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünde özellikle son dönemlerdeki devingen çal›flmalar›, yasal mevzuatta yap›-
lan de¤ifliklikler ve di¤er çal›flmalar do¤al olarak süreci önemli ölçüde gelifltirmektedir.  

Bu süreç içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü tüm birimleriyle özverili bir çal›flma göstermektedir.
Özel sektörümüz ise çal›flmalar›n›n baflar›l› bir flekilde sonuçlanmas› için çok yo¤un bir flekilde canla baflla
çal›flmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar s›ras›nda hem iflleyifl hem de ekonomik yönden baz› s›k›nt› ve sorunlar›n
gündeme gelmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu sorun ve s›k›nt›lar›n çözümü de kurum ve kurulufllar›n önemi or-
taya ç›kmaktad›r. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün bu yöndeki duyarl› çal›flmalar› bilinmektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak ifade edilen geliflmeler üzerine üyelerimizle toplant›lar ve gö-
rüflmeler yap›larak konular üzerine tespit, öneri ve görüfller oluflturmaktay›z.

Bu kapsamda Say›sal Kadastro Yap›m ‹fllerine yönelik genel de¤erlendirmeler afla¤›da ifade edilmifltir.

1- Say›sal Kadastro Yap›m› ‹flleri Keflif Fiyatlar› tan›m›nda yer alan Nivelman ifllerine ait tan›mlama, 

“4.2 Nivelman ‹flleri: Helmert Ortometrik yükseklikleri, TUDKA’ya ba¤l› EK-1deki teknik esaslara göre belirle-
necektir. Ana Nivelman noktas› (AN)  say›s› 20’yi geçmeyecek  20’den fazla AN noktas› için ödeme yap›lma-
yacakt›r. Bu noktalar proje kapsam›ndaki mevcut C1, C2, C3, C4 noktalar›ndan ayr› olarak geometrik nivel-
man yapmak için tesis edilen noktalar olacakt›r. Ödeme; ‹darenin nivelman, (zemin, tesis, ölçü, hesap ve
kontrol) yüzey geçirme hesaplar›n›n kontrol ve onay›n› takiben tek kalemde yap›lacakt›r.”  fleklindedir,  

An›lan çal›flmalar›n Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i (BÖHHBÜY) kapsam›nda ya-
p›lmas›  gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu hizmet kaleminin karfl›l›¤›n›n bu kapsamda ele al›nmas› ge-
reklidir. Nivelman çal›flmalar›n›n yönetmelik kapsam›nda yapt›r›lmas› ve buna uygun yer kontrol noktas› te-
sis ettirilerek öngörülen kamu hizmeti yerine getirilmelidir. Bu hizmetin yerine getirilmesi sürecinde tesis ve
ölçüm iflleri yap›lan yer kontrol noktas› say›s› da dikkate al›narak bedeli yaklafl›k maliyete eklenmelidir.     

2- Arazi zorluk  katsay›lar›;  

a)  Ulafl›m : Köy , mahalle ve merkez birim aras›ndaki mesafelerin 30 Km.den daha fazla olmas›  durumun-
da  yaklafl›k maliyete % 5 art›fl oran› eklenmedir.

b)  Topografya : Çal›flma sahas›ndaki arazinin engebe yo¤unlu¤u ile arazinin ar›zal› ve sarp olmas› durumla-
r›nda  yaklafl›k maliyete % 15 art›fl oran› eklenmedir.

c)  Bitki örtüsü : Çal›flma sahas›ndaki birimlerin özellikle ölçü yap›lacak parsellerin s›k a¤açl›k ve ormanl›k ol-
mas› durumunda yaklafl›k maliyete % 10 art›fl oran› eklenmedir.

3- Bölgesel zorluk katsay›lar› ;

a)  ‹klim : Çal›flma sahas›ndaki yöresel iklim koflullar›n›n y›ll›k ortalamalar›n›n , arazi aç›s›ndan çal›flmalar›
güçlefltirecek s›kl›kta ve derecede olumsuz olmas› durumunda yaklafl›k maliyete % 10 oran›nda art›fl eklen-
melidir.

b)  Mahrumiyet : Çal›flma sahas›ndaki yöresel ve bölgesel yaflam koflullar›n›n bar›nma, sosyal, kültürel, gü-
venlik, ifl gücü ve malzeme temini vb. yönünden zorluklar içermesi durumunda yaklafl›k maliyete % 10 ora-
n›nda art›fl eklenmelidir.
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4- Bilirkifli ücretleri ;

Kadastro çal›flmalar›n›n hukuksal bilefleni olan bilirkiflilik konusu yap›lan ifllerde büyük sorunlar›n yaflanma-
s›na neden olmaktad›r. Kadastro çal›flmalar›n›n aksamadan yürütülmesi ve  bilirkiflilere yap›lacak ödemeler-
de sorunlar›n yaflanmamas› aç›s›ndan özellikle ücretlerin tespiti ve ödemelerin nas›l yap›laca¤› konusunda
Kurum ve ilgili birimler taraf›ndan acilen bir yöntem gelifltirilmelidir. Bu konu birim fiyatlar içinde parasal kar-
fl›l›¤› olmas›na ra¤men aç›k ve ayr› olmay›fl› nedeniyle kar›fl›kl›klar yaflanmaktad›r. Bilirkifli mesailerinin yük-
lenici ve ‹lgili  Müdürlük elemanlar›nca birlikte haz›rlanmas› ve karfl›l›kl› mutabakat ile ödenmesi  do¤ru yön-
tem olacakt›r.  

5- 6.1.2 Kadastro Çal›flma Alan› S›n›rlar›n›n Ölçümü ‹le ‹lgili Poz;

Söz konusu poz ifllemi aç›s›ndan incelendi¤inde esas olarak poligon tesisi ve ölçüsü yapmak ile efl de¤erde-
dir. Bu nedenle bu poz de¤erinin Poligon tesis ve ölçü fiyatland›rma kaleminden de¤erlendirilmesi uygun ola-
cakt›r.  

6- Ba¤lant› Yap›lan Eski Noktalar›n Aranmas›;

Çal›flma yap›lacak proje sahas›nda yer kontrol noktalar›na ba¤lant› yap›larak proje alan›na dahil edilecek mev-
cut noktalar›n; aranmas›, ölçü ve hesap bedelleri yaklafl›k maliyet içerisinde mutlaka yer almal›d›r.  Ba¤lant›
yap›larak, ölçüsü yap›lan ve flebekeye dahil edilen eski noktalar›n aranmas›, ölçü hesap bedelleri de keflifler-
de yer almal›d›r.

7- Orman S›n›rlar›n›n Belirlenmesi;

Yap›lan kadastro çal›flmalar›nda en fazla zaman alan ve farkl› kurum ve disiplinleri ilgilendiren çal›flma orman
s›n›rlar›n›n belirlenmesidir. Uygulamada Orman s›n›rlar›n›n belirlenmesinde uygulanan yöntem (1/25 000 öl-
çekli harita, amenajman planlar› vb.) mevut yasal düzenlemelerle uyarl›l›k göstermemekte, özellikle orman
köylüsünün ma¤dur oldu¤u gözlenmektedir. Bu yaklafl›m bölge insan›n› zor durumda b›rakmakta, hatta bilir-
kiflilik ifllerinin yürütülmesini oldukça engellemekte, çok büyük itirazlara ve gerginliklere neden olmaktad›r. Bu
durum ifllerin gecikmesine ve sürelerin uzamas›na  neden olmaktad›r. Gerekli olan hizmetlerin zaman›nda ve
do¤ru bir flekilde yerine getirilmesi için bu konuda farkl› çözümler bulunmal›, ifl kalemlerine ek tan›mlamalar
yap›lmal›d›r. Orman Genel Müdürlü¤ü ile görüflmeler yap›larak süreç h›zland›r›lmal›d›r. 1950’li y›llara ait ha-
va fotograflar›ndan stereo de¤erlendirme (k›ymetlendirme) yap›larak döneme iliflkin arazi tan›mlanmas› ya-
p›lmal›d›r. Dolay›s›yla yap›lacak bu ifllemler de birim fiyat analizine ve birim fiyatlara eklenerek yaklafl›k mali-
yete dahil edilmelidir. 

8- Yaklafl›k maliyete iliflkin proje bilgilerin zaman zaman hatal› oldu¤u görülmektedir. Yaklafl›k maliyete esas etüt
ve keflifler ile proje bilgilerinin gerçe¤i yans›tmas› (köy, mahalle, parsel say›s› vb. bilgiler gibi) sa¤lanmal›d›r. 

9- Yüklenicilerce yap›lan hizmetlere yönelik haz›rlanan hakedifllerin ödenmesinde sürenin uzamas› büyük s›-
k›nt›lar› gündeme getirmektedir. Donan›m gerektiren emek yo¤unluklu ve gideri yüksek olan çal›flmalarda za-
ten düflük olan ihale bedelleri dikkate al›narak hak edifl  ödemelerin geç yap›lmamas› konuda hassasiyet gös-
terilmelidir. 

10- Ola¤anüstü bir h›zla hizmet verildi¤i, sürelerin çok k›s›tl› tutuldu¤u dikkate al›nd›¤›nda Kadastro Müdür-
lüklerindeki eleman s›k›nt›s›n›n giderilmesi ayr›ca önem içermektedir. 

Yukar›daki tespit ve önermelerimiz  haz›rlanan yaklafl›k maliyetlere poz ve katsay› olarak eklenmelidir. 

TMMOB
Harita ve kadastro Mühendisleri 
Odas› Genel Merkezi
ANKARA 
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BÜLENT ECEV‹T
Türkiye siyaset tarihinde yar›m as›rd›r var olan ve
halk›n gönlünde Karao¤lan olarak yer tutan hem
siyaset hem de kültür ve sanat adam› Ecevit yaflama
veda etti. Ecevit, Türkiye’de sosyal demokrat hareketin
önemli bir ismiydi. Onurlu, dürüst, cesaretli, laik,
demokrat, ça¤dafl, bar›fltan yana ve ba¤›ms›zl›k
ilkelerini benimseyen ve savunan bir siyasal çizgide

y›llarca mücadele etti. Halktan biri olma yolunda yaflam›n› sürdürdü. Faflizme ve Emperyalist iflgale karfl›
y›llarca yürüttü¤ü mücadelede bazen halk›n gönlünde yer tuttu, bazen halk›n çok uza¤›na düfltü. Halk›m›z›n
gönlünde onurlu ve dürüst kiflili¤i ile her zaman var olacakt›r. 
Ülkemize ve halk›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

D‹YARBAKIR SALDIRISI KINAMA
1 Eylül Dünya Bar›fl Günü kutlamalar›n›n çoflkusu de-
vam ederken, 12 Eylül 1980 de Anayasa ihlal edile-
rek demokrasinin ve özgürlüklerin ortadan kald›r›ld›-
¤› bir darbe dönemi ile yüzleflmenin gereklili¤i iste-
nirken, 11 Eylül Sald›r›lar›n›n k›nand›¤› ve sorguland›-
¤› bir dönem s›cakl›¤›n› korurken, Diyarbak›r'da al-
çakça yap›lan ve katliama dönüflen sald›r› tüm insan-
l›¤› derinden yaralam›flt›r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak bu in-
sanl›k d›fl› sald›r›y› nefretle k›nad›¤›m›z› üyelerimize
ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bu sald›r›y›, bar›fla, de-
mokrasiye, özgürlü¤e, insan haklar›na, dostlu¤a ve
kardeflli¤e yap›lan bir sald›r› olarak görüyoruz.

Açl›k, yoksulluk, fliddet , kan ve gözyafl›na neden
olan bu sald›r› ve savafl ortam›nda, savafla ülkemizde
ve dünyada hay›r diyen on binlerce özgürlük, bar›fl ve
demokrasi savunucular› yüksek sesle hayk›rd›¤› bir
süreçte, karanl›k güçler taraf›ndan yeni senaryolar
hayata geçirilmektedir. Yarat›lmaya çal›fl›lan bu or-
tamda korku her alana hakim k›l›nmakta, halk›m›z
derinden etkilenmekte, baflta çocuklar olmak üzere
insanlar yaflamlar›n› yitirmekte, bask› her yerde kol
gezmektedir. Demokrasi ve özgürlükler rafa kald›r›l-
makta, bask›, zulüm ve fliddet yükselen de¤erlere
dönüfltürülmeye çal›fl›lmaktad›r.

12 Eylül 2006'da halk›n en u¤rak yeri olan Diyarba-

k›r'›n en ifllek caddesinde patlat›lan bomba ile 7'si
çocuk 10 kiflinin yaflam› ellerinden al›nm›fl, 13 kifli-
nin de bedenlerinde büyük ac›lar b›rakacak derin ya-
ralar açm›flt›r.

Bar›fl, dostluk ve kardefllik türkülerinin hep birlikte
güçlü bir sesle söylenmesi gereken bir dönemde kin
ve nefret tohumlar› ekmeye çal›flan güçlere halk›m›z
asla izin vermeyecektir. Bar›fl ve kardefllik mutlaka
egemen olmal›d›r. Ac›lar› paylaflarak azaltmak sevgi-
yi bölüflerek ço¤altmak kaç›n›lmaz olmal›d›r.

Daha çok demokrasi ve daha çok özgürlüklerin haya-
ta geçmesi için çabalar›n sürdürüldü¤ü bir dönemde
yap›lan bu sald›r›n›n demokrasi ve özgürlük güçleri-
nin önünü kesemeyece¤i bilinmelidir..Bu tür sald›r›-
lar›n toplumun huzurunu bozmaya yönelik oldu¤u
aç›kt›r. 

‹nsanl›k d›fl› bir giriflimle patlat›lan bombada yaflam›-
n› yitiren yedisi çocuk bu güzel insanlar› sayg› ve sev-
giyle an›yor, yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

DAHA FAZLA ‹NSANIMIZI

KAYBETMEK ‹STEM‹YORUZ.

Tarih: 12 Eylül 2006
Yer: Kofluyolu Park›, Diyarbak›r
10 kifli ölü (7'si çocuk), 13 kifli yaral›
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Geçti¤imiz günlerde Batman, Diyarbak›r ve Urfa kentle-
rimiz baflta olmak üzere bir çok kentimiz hepimizi derin-
den üzen “sel felaketine” maruz kalm›flt›r. Do¤al olayla-
r›n bir felaket halini almas›n› çok ac› bir flekilde bu “sel
felaketi” ile bir kez daha yaflad›k, yafl›yoruz. Bu ac› fela-
ket, kent ve k›rsallarda yetkililerin altyap› yat›r›mlar›n› ön-
celikli olarak hayata geçirmesi gerekti¤ini; do¤al afetler-
den sonraki maddi kay›plar›n karfl›lanmas›n› de¤il, afet-
lerin yarataca¤› maddi zararlar› önleyici politikalar› temel
alan afet yönetiminin ivedi olarak benimsenmesi ve ya-
flama geçirilmesi gereklili¤ini bir kez daha hat›rlatm›flt›r.
Bugüne kadar süregelen çarp›k kentleflme, altyap› eksik-
li¤i ve plans›z, politikas›z yaklafl›mlar›n daha fazla can al-
mamas› en büyük arzumuzdur.

Bu seli felakete dönüfltüren bir dizi yanl›fllar bulunmakta-
d›r. Bu yanl›fllar›n bafl›nda  plans›z  kentleflme gelmekte-
dir. Kentlerimizin geliflim akslar›, do¤a koflullar› göz
önünde bulundurularak planlanmam›flt›r. Kentlerdeki ya-
p›laflma do¤al seyrine b›rak›lm›fl ve genellikle de inflaat
maliyetinin düflük oldu¤u düz araziler ya da rant do¤ura-
cak araziler yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Ayr›ca yoksulluk ve
k›rsal kesimden yaflanan h›zl› göç, plans›z kentleflmeyi
en çok etkileyen faktörlerden biri olmufltur. Bir di¤er et-
ken ise, bir çok iflte standart, kalite, nitelik gibi kriterler

göz ard› edilmesidir. Bu yanl›fllar›n faturas› da maalesef
halka ç›kmaktad›r.

Bu do¤rultuda siyasal iktidar› yaflananlar› “do¤al afet”
olarak yorumlay›p sorumluluktan kaçmak yerine, her
y›l defalarca tekrarlanan ve ölümlere neden olan me-
teorolojik afetler konusunda önlem almaya ça¤›ran
üst birli¤imiz TMMOB'un Yönetim Kurulu Baflkan›
SO⁄ANCI ve beraberindeki heyet 8-9 Kas›m'da Bat-
man ve Diyarbak›r'da sel felaketiyle ilgili incelemeler-
de bulunarak, afet bölgesinde hükümeti uyaracakt›r.
Heyet, incelemelerin ard›ndan 9 Kas›m 2006 saat
10:00'da Diyarbak›r'da bir bas›n toplant›s› düzenleye-
cektir.

Urfa, Batman ve Diyarbak›r baflta olmak üzere çeflitli böl-
gelerimizde yaflanan k›rk dolay›nda insan›m›z›n yaflam›-
na, onlarcas›n›n yaralanmas›na ve büyük maddi kay›pla-
ra yol açan sel felaketi bizleri ve tüm insanlar›m›z› derin-
den üzmüfltür. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, bu fela-
ketten zarar gören halk›m›za geçmifl olsun dileklerimi-
zi iletiyor, yaflam›n› yitirenlerin yak›nlar›na baflsa¤l›¤›,
yaral›lara acil flifalar diliyoruz.

“SEL FELAKET‹”
HALKIMIZIN BAfiI SA⁄OLSUN

8 Kas›m tarihli bas›n aç›klamam›z

DUYURU
Odam›z Genel Merkezinin bulundu¤u binan›n birinci kat›nda sat›n al›nan dairenin

düzenlemesi yap›larak büro çal›flmalar› bu adrese tafl›nm›flt›r.

Yeni Adresimiz

Sümer 1 Sokak 12/4
olarak de¤iflmifltir.
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TMMOB 39. Dönem I. Dan›flma Kurulu toplant›s› 16
Eylül 2006 tarihinde Ankara’da yap›ld›. Dan›flma Kuru-
lunun gündemi, TMMOB 39 Dönem Çal›flma Progra-
m›n›n görüflülmesi, 14 Ekim Ankara Mitingi olarak be-
lirlendi. 275 delegenin kat›l›m› ile gerçeklefltirilen top-
lant›da TMMOB Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI çal›flma
program› üzerine genel bir de¤erlendirme yaparak,
TMMOB’nin ülke ve dünya üzerine tespit ve tahlilleri-
nin de¤iflmedi¤ini, çal›flma program›n›n da bu anlay›fl
çerçevesinde gelifltirilerek haz›rland›¤›n› belirtti.
TMMOB Çal›flma Program›n›n; Sunufl, Temel ‹lkeleri-
miz ve Çal›flma Anlay›fl›m›z, Çal›flma Alanlar›m›z, Ger-
çeklefltirece¤imiz Etkinlikler, Çal›flma Gruplar›m›z, Et-
kin Çal›flma için Oluflacak Birimlerimiz, Örgüt ‹çi Top-
lant›lar›m›z, Yay›mlanmas› Planlanan Kitaplar, Temsil
Edilece¤imiz Platformlar ve Kurulufllar, Mali Durum ve
Fiziki Mekan bölümleri halinde flekillendi¤ini belirte-
rek bölümler üzerine de bir de¤erlendirme yapt›.

Oda temsilcileri ve ‹KK temsilcileri söz alarak Oda
çal›flmalar› hakk›nda bilgi vermek, TMMOB Çal›flma
Program›, 14 Ekim mitingi ve gündemdeki geliflmeler
üzerine görüfl bildirmek suretiyle  katk› ve destek
verdiler.

Odam›z›n görüfl ve önerilerini Oda Baflkan›m›z A.Fah-
ri ÖZTEN sundu. Say›n ÖZTEN konuflmas›n›n ilk bö-
lümünde çal›flma program› üzerine genel bir de¤er-

lendirme yapt›, ard›ndan Odam›z çal›flmalar›n› aktar-
d›; ikinci bölümde ise çal›flmalara katk› sa¤layacak
öneriler sundu. Genel Baflkan A.Fahri ÖZTEN konufl-
mas›nda özetle flunlar› dile getirmifltir: 

“…TMMOB Genel Kurul sonras› görev alan 39. Dönem
Yönetim ve Yürütme Kurulundaki arkadafllar› Oda
Yönetim Kurulu olarak kutluyor, bu uzun soluklu müca-
delede özverili çal›flmalar›n› sürdürürken baflar›lar dili-
yor, kendilerine flimdiden teflekkür etmek istiyoruz.

12 Eylülde Diyarbak›r’da patlat›lan bombay› demokra-
siye, özgürlü¤e, bar›fla, dostlu¤a ve kardeflli¤e s›k›lan
bir kurflun olarak de¤erlendiriyor, olay› nefretle k›n›-
yor, ço¤u çocuk yaflam›n› yitiren güzel insanlar› sayg›
ile an›yor ve ailelerine baflsa¤l›¤› diliyorum.

Say›n baflkan, de¤erli arkadafllar.. TMMOB’nin 39.
Dönem Çal›flma Program›na genel olarak bakt›¤›m›z-
da, ülkemizde ve dünyada yaflanan son geliflmeler ile
ilgili de¤erlendirmelerin; TMMOB’nin y›llardan bu yana
süregelen çal›flma ilkeleri, çal›flma anlay›fl›n›n; yaflan-
makta olan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yap›-
lanmalar ve geliflmeler üzerine ak›lc› tespit ve tahlille-
rin yap›ld›¤›n› ve bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda dönem
içerisinde yap›lmas› gereken etkinliklerin planland›¤›n›
görmekteyiz. Do¤al olarak bu tespit ve tahliller üzeri-
ne baz› ilaveler yap›labilir. 

Burada temel sorunun bu sürecin, tespitlerin ve tahlil-
lerin üyelerimize, insan›m›za ve halk›m›za anlat›lmas›
ve duyarl› bir yap›n›n hakim k›l›nmas›n›n sa¤lanmas›
oldu¤u görülmektedir. TMMOB ve bilefleni Odalar,
üyeleriyle bar›fl›k, halk ile diyalogu üst seviyede olan,
halka karfl› güvenilirli¤ini koruyan; mühendislik ve mi-
marl›¤›, bilimi ve tekni¤i halk›n yarar› ve ülkenin ç›kar-
lar› do¤rultusunda ve halk›n mutlulu¤u için kullan›lma-
s› noktas›nda çal›flmalar›n› sürdüren en önemli olgu-
dur.

TMMOB 39. DÖNEM 
I. DANIfiMA KURULU  TOPLANTISI  YAPILDI

(16 Eylül 2006, ANKARA)
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TMMOB, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaflanan
geliflmeleri bas›n aç›klamalar›yla gündeme getirmek-
te, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. 

Özellikle ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik
program› dünyada yaflanan geliflmelerden ba¤›ms›z
olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Türkiye
1980’li y›llardan itibaren uluslararas› sermayenin ve
ulusötesi flirketlerin isteklerine uygun olarak enerjiden
haberleflmeye, e¤itimden sa¤l›¤a, tar›mdan sosyal gü-
venli¤e kadar tüm alanlarda yap›sal bir de¤ifliklik prog-

ram›na tabi tutulmaktad›r. Ülkemiz, emperyalizmim
küresel ölçekte yürüttü¤ü yeniden yap›lanma sürecin-
de ivedilikle yerini almak için çaba göstermektedir. Bu
do¤rultuda Türkiye’de Avrupa Birli¤i, IMF, Dünya Ban-
kas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi kapitalizmin unsurlar›
olan bu kurulufllar›n direktifleri ve denetimi alt›nda ya-
p›sal de¤ifliklikler, uyum politikalar› ve ekonomik prog-
ramlar hayata geçirilmektedir. Özellefltirmeler ile ül-
kemizin devasa yap›lar›, stratejik öneme sahip kuru-
lufllar›, üretim ve sanayi alanlar› elden ç›kar›lmakta, ç›-
kart›lan bir çok yasan›n uygulamaya geçmesiyle de ül-
kemiz kaynaklar› talan edilmekte ve sömürgelefltiril-
mektedir.

Emperyalizmin 1970’li y›llarda yaflad›¤› bunal›m, bu
bunal›mdan ç›k›fl için uygulamaya koydu¤u neo-liberal
politikalar ve bu politikalar›n geliflmekte olan ülkelerde
hayat bulmas› ile yeni bir dönemin bafllad›¤›n› görmek-
teyiz. Ülkemizde bu süreç 12 Eylül ile yaflama geçiril-
mifltir. 12 Eylül darbesi ile dernekler, partiler kapat›l-
m›fl, zaten s›k›nt›l› olan demokrasimiz rafa kald›r›lm›fl-
t›r. 12 Eylül’ün faturas› çok a¤›r olmufltur. Gençlik ve
üniversite ö¤rencileri baflta olmak üzere halk çok a¤›r
bedeller ödemifllerdir. 12 Eylül Faflizmin ad›d›r. Bir

darbenin yaratt›¤› y›k›mlar ve ortaya ç›kard›¤› duyars›z
insanlar toplulu¤u iflte tam da istenilen bir ürün olarak
ortaya ç›km›flt›r. Dünya egemenlerinin istedi¤i ve uy-
gun bulduklar› bu duyars›z yap›, bireyselleflme, yaln›z-
laflma, ötekileflme, örgütsüzleflme ve abluka can al›c›
noktay› oluflturmaktad›r. Bu abluka mutlaka k›r›lmal›,
ak›l ve bilimle, uzun soluklu bir mücadele ile bu süreç
yok edilmelidir. Y›lmadan, savrulmadan, yalpalama-
dan, erozyona u¤ramadan kenetlenmifl bir flekilde in-
sanl›k onuruna ve TMMOB tarihine yak›fl›r bir tav›rla
mücadeleye devam diyoruz. Gençlerimize, çocuklar›-
m›za, meslektafllar›m›za, halk›m›za özgür, ba¤›ms›z ve
sömürüsüz bir gelecek yaratmak ad›na yorulmadan,
b›kmadan usanmadan hep var olmak durumunday›z.
TMMOB bu öz görevini asla unutmamaktad›r ve unut-
mamal›d›r. 

Çal›flma dönemimizde, tüm dünyada her alanda ina-
n›lmaz bir olumsuz sürecin yafland›¤›n› görmekteyiz.
Küresel sald›r› ve yarat›lan terör dünyam›zda fliddet ve
savafl ortam› hakim k›l›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Bar›fl›,
demokrasiyi, özgürlü¤ü ve insan haklar›n› tesis etmek,

güzel yar›nlar yaratmak çok da kolay olmayacak. ‹n-
sanl›k tarihi de gerçeklefltirilen bu mücadeleyi herhal-
de yok saymayacakt›r. Selam olsun bu mücadeledeki
onurlu insanlara, selam olsun bu mücadelede yerini
alan TMMOB’ye.

Say›n Baflkan Sevgili Arkadafllar,

Odam›z çal›flmalar›ndan bir bölümünü sizlere k›saca
özetlemek istiyorum. Çal›flmalar›m›zdan iki örnek ve-
rerek bir tespitimizi sizlerle paylaflmak istiyorum. Tür-
kiye’de kadastro çal›flmalar› kentlerde %97, kent d›-
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fl›nda -köylerde- ise %88 oran›ndad›r. Ancak son iki y›l
içerisinde Kadastro çal›flmalar› ihale yöntemi ile hiz-
met sat›n al›nmas› fleklinde yap›lmaktad›r. Gerek Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve gerekse serbest ça-
l›flan meslektafllar›m›z›n yo¤un çabas› ile çal›flmalar
baflar›l› bir flekilde sürdürülmektedir. Ancak bu çal›fl-
malar s›ras›nda mera alanlar›, yaylak, k›fllak, otlak vb
alanlar›n belirlenmesi ve özellikle de orman s›n›rlar›n
belirlenmesinde s›k›nt›lar›n yafland›¤›n› görmekteyiz.
Ormanla s›n›r› olan ve özellikle ormanl›k bölgelerde
yaflayan vatandafllar›m›z büyük sorunlar yaflamakta ve
ma¤dur edildiklerini bildirmektedirler. Halk›n sorunla-
r›n› yerinde tespit etmek ve çözüm yollar› bulmak
amac›yla konunun yetkili ve uzman taraflar›n›n da ka-
t›l›m›yla Trabzon fiubemiz yürütücülü¤ünde F›rt›na Va-
disi/ Çaml›hemflin-Rize de bir forum düzenledik. Hal-
k›n büyük bir ilgi gösterdi¤i etkinlikte sorunlar tart›fl›l-
d›, tespitler yap›ld› ve çözüm önerileri görüflüldü. Bir
di¤er çal›flma ‹zmir fiubemiz yürütücülü¤ünde Diki-
li/‹zmir’de düzenledi¤imiz yaz e¤itim kamp› progra-
m›nda yer alan “Tar›m ve Toprak Politikalar›” konulu
forumdu. Bu forumda Deliktafl/Dikili köyünde vatan-
dafllarla bir araya geldik. Forumda vatandafllar›n so-
runlar›n›, yaflanan süreci ve çözüm önerilerini konufl-
tuk. TMMOB ve Odam›z›n çal›flmalar›n› anlatt›k.  Her
iki buluflmada da gördük ki meslek alanlar›m›zdaki ça-
l›flmalarda halk ile buluflmak, do¤rular› anlatmak, sa-
dece ve sadece gerçekleri söylemek TMMOB ve Oda-
lar›m›za duyulan sayg›, sevgi ve güvenilirli¤i üst seviye-
ye tafl›maktad›r.

De¤erli arkadafllar, TBMM’de meslek alanlar›m›za,
TMMOB ve Odalar›m›z›n kurulufl kanunlar›na ayk›r›l›k
içeren yap›sal de¤ifliklikler gündemdedir. Özellikle
“Mesleki Yeterlilik Kurumu”nun düzenlenmesine ilifl-
kin yasa tasar›s› 19 Eylülde ola¤anüstü toplanacak
olan TBMM’nin gündeminde yer almaktad›r. Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ivedilikle bu konuda
eylem plan› oluflturmal› ve çal›flmalar yapmal›d›r. Di-
¤er taraftan TBMM’nin yeni yasama döneminde mut-
laka gündeme gelecek olan Yabanc›lar›n Çal›flma
‹zinleri hakk›ndaki kanun tasla¤› da çal›flma yap›lmas›
gereken konulardand›r. Oda Yönetim Kurulu olarak

baflta bu iki konu ve Kamu ‹hale Yasas›ndaki de¤iflik-
lik çal›flmalar› olmak üzere mesle¤imize iliflkin yasa-
ma faaliyetleri hakk›nda haziran ve temmuz aylar›nda
TBMM’de milletvekilleri ve bakanlar düzeyinde görüfl-
meler yapmaya çal›flt›k. Konular› ve süreci anlatarak
bilgilendirmelerde bulunduk. Yaz›l› ve görsel bas›nda
gündemdeki di¤er konular ile birlikte özellikle de bu
iki yasa hakk›nda gerekli çal›flmalar› sürdürdük. “Neo-
liberal politikalar k›skac›nda Türkiye Topraklar› ve Ya-
banc›lara Toprak Sat›fl›” konusunda ulusal bas›nda
kamuoyunu ve üyelerimizi bilgilendirmeye çal›flt›k. Bu
konuda haz›rlamakta oldu¤umuz bir kitapç›¤› sizlerle,
kamuoyu ve üyelerimizle paylaflaca¤›z. May›s ay›nda
yay›mlanan uygulamada fiili olarak var olan Harita
Müdürlüklerini yok sayan “Belediyeler ve Ba¤l› Kuru-
lufllar› ile Mahalli ‹dare Birliklerinde Norm Kadro ‹lke
Standartlar› ‹liflkin Esaslar”› bafll›kl› Bakanlar Kurulu
Karar›n›n iptali için Dan›fltay’a dava açt›k. 

Odam›z TMMOB’nin çal›flma program›nda yer alan et-
kinliklerin ço¤unda yer almay› planlamaktad›r. Co¤rafi
Bilgi Sistemleri Sempozyumunun sekreter Oda olarak
çal›flmalar›na bafllad›k. Di¤er çal›flma gruplar›na katk›
ve deste¤i yo¤unluklu olarak veriyoruz. Ayr›ca “Baflka
Bir Dünya Mümkün”, Baflka Bir Avrupa Mümkün “ ve
“Baflka Bir Türkiye Mümkün” slogan› ile yola ç›karak
savafla, iflgallere, insan haklar› ihlallerine, sömürüye,
emperyalizme,  kapitalizme ve faflizme karfl› duran,
bar›fl, dostluk ve kardefllik türkülerini birlikte söyleyen
tüm dostlarla 30 Eylül-1 Ekim 2006 tarihlerinde ‹stan-
bul’da Türkiye Sosyal Forumunda bulufluyoruz. Fo-
rumda TMMOB ad›na Oda olarak “Toprak ‹nsan ‹liflki-
leri ve Yabanc›lara Toprak sat›fl› “konulu bir seminer
gerçeklefltirece¤iz. 
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JEOTERMAL ENERJ‹ VE YASAL
DÜZENLEMELER
SEMPOZYUMU SONUÇ B‹LD‹RGES‹

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› taraf›ndan 28-30

Nisan 2006 tarihleri aras›nda Bal›kesir-Bigadiç'te ya-

p›lan "Jeotermal Enerji ve Do¤al Mineralli Sular Yasa

Tasar›s› Çal›fltay› Sonuç Bildirgesi"nin 11. ve 14.

maddelerinde önerilen "Jeotermal Enerji ve Yasal Dü-

zenlemeler Sempozyumu" 12-15 Ekim 2006 tarihleri

aras›nda yap›lm›flt›r. 

Ankara'da yap›lan sempozyuma, de¤iflik kamu kurum

ve kurulufllar› ile özel sektör kurulufl temsilcileri bildi-

rilerle katk› koymufllard›r. "Jeotermal Enerji ve Yasal

Düzenlemeler" konulu bir PANEL ile "Jeotermal Ener-

ji ve Jeolojik Miras", "Jeotermal Enerjide Gerçek Po-

tansiyelimiz", "Jeotermal Enerji Yat›r›mlar›nda Finans

Modelleri", "Jeotermal Enerjide Alternatif Çözümler

ve Jeotermal Enstitü" konular›n›n ele al›nd›¤› dört ay-

r› FORUM'un gerçeklefltirildi¤i bu sempozyumda 20

sözlü sunum ve bir slayt gösterisi yap›lm›flt›r. 

DÜNYA GIDA GÜNÜ
2006 SEMPOZYUMU
SONUÇ B‹LD‹RGES‹ 

G›da Mühendisleri Odas›, Kimya Mühendisleri Odas›

ve Ziraat Mühendisleri Odas› taraf›ndan her y›l 16

Ekim Dünya G›da Günü etkinleri kapsam›nda ortakla-

fla düzenlenmekte olan Dünya G›da Günü Sempoz-

yumu 13-14 Ekim 2006 tarihlerinde yüksek kat›l›mla

gerçeklefltirilmifltir.

Dünya G›da Günü için FAO taraf›ndan bu y›la yönelik

olarak "G›da Güvencesi ‹çin Tar›ma Yat›r›m" temas›

benimsenmifl ve düzenlemifl oldu¤umuz Sempoz-

yumda konu Meslek Örgütü temsilcileri, Bilim Adam-

lar› ve konunun bütün taraflar›yla detayl›ca tart›fl›l-

m›flt›r.

Say›n Baflkan, sevgili arkadafllar,

Çal›flma program›na ek olarak üç konuda birer çal›fl-
ma gruplar› kurularak çal›flma yap›lmas›n› öneriyoruz.
Bu konulardan ilki Kamu ‹hale Yasas›d›r. Kamu ‹hale
Yasas›nda de¤ifliklik çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Mü-
hendislik ve Mimarl›k hizmetleri dan›flmanl›k Hizmeti
bölümüne al›n›rken, mesleki deneyim ve ifl bitirme sü-
relerinde yeni tan›mlamalar yap›lmaktad›r. ‹kinci konu
Tafl›nmaz De¤erleme ve Bilirkiflilik konusudur.
TMMOB bu konudan asla uzak durmamal›d›r. Serma-
ye Piyasas› Kurulu Tafl›nmaz De¤erleme Uzmanl›¤›
için yeni bir düzenlemeye gitmifl ve tafl›nmaz de¤erle-
mesi için s›navlar açm›flt›r. Tafl›nmaz De¤erleme Uz-
manlar› Derne¤i kurulmufl ve yasalar›n› ç›karmak için
lobi çal›flmalar› yapmaktad›r. 60’›n üzerinde meslek
disiplinini bünyesinde bulundurun 300 bin üyeli
TMMOB özellikle de Kamulaflt›rma Yasas› ile kendisi-
ne verilen tafl›nmaz de¤erlemesi bilirkiflili¤i konusun-
daki yetki ve sorumlulu¤u iyi kullanmak durumundad›r.
An›lan yönetmeli¤in ç›kar›lmas› için TMMOB tüm ça-
bay› göstermek durumundad›r. Kamulaflt›rma Bilirkifli-
li¤i yan›nda Adli Bilirkiflili¤i konusunda da mutlaka ça-

l›flmalar yürütülmelidir. Üçüncü konu ise yukar›da ifa-

de etmeye çal›flt›¤›m›z üzere ülkemizde uygulamaya

konulan yap›sal de¤ifliklerin bir uzant›s› olan ‹ller Ban-

kas›n›n kapat›larak A.fi. konumuna getirilmesi ile ilgili

yasa tasar›s›d›r. TMMOB, ‹ller Bankas›n›n özellikle alt

yap› çal›flmalar›nda uzman bir kurulufl oldu¤u, yetifl-

mifl elemanlar› ile yerel yönetimlerin eli aya¤› oldu¤u

gerçe¤inden hareketle ve de bu kurumda çal›flan on-

larca üyesi bulundu¤unu da unutmadan sürece müda-

hil olmal› ve gerekli giriflimlerde bulunmal›d›r. Önerdi-

¤imiz bu üç konuda çal›flma gruplar› oluflturulmal›d›r. 

14 Ekim Mitingi TMMOB’nin yüz ak› olmal›d›r. Tüm gü-

cümüzle çal›flmal›y›z. TMMOB ve Odalar üyeleriyle,

halk ile iliflkilerinde mutlaka bir s›çrama yapmal›d›r.

Binlerce mühendis, mimar ve flehir planc›s› 14 Ekimde

alanlarda olmal›d›r. Bu konuda çal›flmalar›m›z› tüm bi-

rimlerimizde sürdürmekteyiz. “Üreterek Büyüyen, Pay-

laflarak Büyüyen Bir Ülkede ‹nsanca ve Bar›fl ‹çinde Ya-

flamak ‹çin”; Eme¤e, ‹nsan›m›za, Üyemize, Yasam›za,

mesle¤imize ve Ülkemize sahip ç›k›yoruz ..”




