
IV. BÖLÜM
STBK‘lerin Çal›flma Konular›

Komisyonlar›n Çal›flma Konular›
Madde 15- Komisyonlar›n çal›flma konu-
lar›, komisyonlar›n görüflleri al›narak
Oda Yönetim Kurulunca ç›kar›lacak yö-
nerge ile belirlenir. 

V. BÖLÜM
Çeflitli Hükümler
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik, yay›m› tari-
hinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odas› Yönetim Kurulu yürütür

Geçici Madde
22-23 fiubat 1992 tarihinde yap›lan
33. Ola¤an Genel Kurulda kabul edilen
HKMO Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyon-
lar Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›flt›r

HKMO Ö⁄RENC‹ KOLU
YÖNETMEL‹⁄‹
Amaç 
Madde 1.
a) Harita ve Kadastro Mühendisli¤i (Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i) e¤i-
timi ve ö¤rencileri ile ilgili konularda, ulu-
sal ve uluslararas› bazda araflt›rmalar
yapmak, uygulanan modellerden de ya-
rarlanarak öneriler gelifltirmek, gelifltirilen
önerilerin gerçekleflmesi için giriflimlerde
bulunmak.

b) Harita ve Kadastro Mühendisli¤i (Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i) ö¤-
rencilerinin bilimsel çal›flmalar yapabil-
mesi için uygun koflullar yarat›lmas›na
katk› sa¤lamak.

c) Mesleki alandaki sorunlar›, uygulanan
politikalar› ve sonuçlar›n› araflt›rmak, bun-
lar›n çözümü sürecine katk› sa¤lamak.

d) Üniversite ö¤rencilerinin sorunlar›na ve
ülke sorunlar›na yönelik kamuoyu olufltu-
rulmas›na çal›flmak.

e) Üniversitelere yönelik politikalar olufl-
turmak. Üniversitelerin ça¤dafl, özerk,
demokratik, bilimsel kurumlar olmas›na
katk› sa¤lamak.

f) Ö¤rencilere Harita ve Kadastro Mü-
hendisli¤ini (Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤ini) ve Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas›n› tan›tmak. Kamuoyuna
tan›t›m›na da katk› sa¤lamak.

g) Ö¤renciler taraf›ndan düzenlenen sos-
yal, kültürel, sanatsal alanlarda etkinlik-
lerde bulunmak.

h) Ö¤renci üye çal›flmalar›nda di¤er ö¤-
rencilerle iflbirli¤i yaparak en genifl kat›l›-
m› sa¤lamak.

i) Benzer amaçlar çerçevesinde çal›flma-
lar yürüten ulusal ve uluslararas› ö¤renci
kurulufllar› ile iflbirli¤i yapmak, üye ol-
mak, kat›l›mc› göndermek.

j) Benzer amaçlar çerçevesinde düzenle-
necek ulusal ve uluslararas› toplant›lar›n
organizasyonunda yer almak, uluslarara-
s› toplant›lar›n ülkemizde gerçeklefltirile-
bilmesi için gerekli giriflimlerde bulun-
mak.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik üniversitelerin
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i (Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i)
bölümü ö¤rencilerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 6235 say›l›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
yasas›, Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i ö¤renci kolu yönetmeli¤i ve Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas› ana yö-
netmeli¤ine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar ve K›saltmalar 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyim
ve k›saltmalar afla¤›da tan›mlanm›flt›r. 

Birlik (TMMOB) : Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i 

Oda (HKMO): Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas›

fiube : Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› fiubesi

ÖB: HKMO Ö¤renci Birli¤i
BÖT: Bölüm Ö¤renci Temsilcili¤i
fiÖT: fiube Ö¤renci Temsilcili¤i
Ö¤renci : Üniversitelerin Jeodezi ve Fotog-
rametri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤rencisi 

Ö¤renci üye : Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› üyesi ö¤renci

Üyelik
Madde 5.
a) Yukar›da s›ralanan amaçlar do¤rultu-
sunda çal›flmak isteyen Harita ve Kadast-
ro Mühendisli¤i (Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i) ö¤rencileri ö¤renci üye ol-
ma hakk›na sahiptir. 

b) Harita ve Kadastro Mühendisli¤i (Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i) ö¤-
rencilerinin yaz›l› baflvurusu ile,

- Nüfus Cüzdan Örne¤i
- Ö¤renci belgesi
- ‹ki adet vesikal›k foto¤raf

ilgili HKMO fiubesine sunmalar› halinde
HKMO‘dan ö¤renci üye kimli¤i verilir.

c) Mezun olan ya da bölümle ilifli¤i kesi-
len ö¤rencinin üyeli¤i düfler, Odan›n il-
gili mevzuat›na ve etik kurallar›na ayk›-
r› hareket eden ö¤renci üyenin, üyelik ve
üyeli¤i Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan
iptal edilir ve kimlik belgesi geri al›n›r. 

d) Ö¤renci üye kay›tlar› HKMO taraf›n-
dan tutulur. Ö¤renci üyeler ilgili flube
ve/veya HKMO Genel Kuruluna kat›la-
bilirler, ancak oy kullanma, seçme, seçil-
me haklar› yoktur. 

e) Ö¤renci üyelerden, üyelik ödentisi
al›nmaz.

f) Ö¤renci üyeler, HKMO taraf›ndan dü-
zenlenen tüm etkinliklere kat›lma hakk›na
sahiptir. Ö¤renci üyeler, HKMO taraf›n-
dan düzenlenen ücretli seminer, panel,
kongre, sempozyum gibi mesleki, bilim-
sel ve teknik etkinliklere kontenjanlar da-
hilinde ücret ödemeksizin dinleyici ve iz-
leyici olarak kat›l›rlar. HKMO taraf›ndan
düzenlenen e¤itim programlar› etkinlikler-
den kontenjanlar dahilinde öncelikli ola-
rak faydalan›rlar.

Organlar
Madde 6. Organlar ve Görevleri:
HKMO Ö¤renci Birli¤i
fiube Ö¤renci Temsilcilikleri baflkan ve
yazmanlar›n kat›l›m› ile Genel Merkez
bünyesinde oluflturulan bir birliktir. Ö¤-
renci birli¤i baflkan ve yazmanl›¤› üç
ayda bir dönemsel olarak flube ö¤ren-
ci temsilcilikleri taraf›ndan yürütülür.
Görevleri:
a) Oda Yönetimine, HKMO Ö¤renci Bir-
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li¤i olarak uluslararas› ö¤renci kuruluflla-
r›na üye olma ve etkinliklere kat›lma öne-
risini sunmak.

b) Uluslararas› etkinliklere katk› sa¤la-
mak, ülkemizde gerçeklefltirilecek etkin-
liklerin organizasyonda görev almak.

c) fiube Ö¤renci Temsilcilikleri aras›nda
koordinasyon sa¤lamak.

fiube Ö¤renci Temsilcili¤i 
fiube s›n›rlar› içerisinde bulunan, her Je-
odezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
en az bir üye ile temsil edilmek üzere en
çok üç üyeden oluflturulur. fiube etkinlik
alan›nda bulunan bölüm say›s› dikka-
te al›narak en az üç ay dönemsel süre
olmak üzere, baflkan ve yazmanl›k
görevi bölüm ö¤renci temsilcileri tara-
f›ndan yürütülür. 
Merkeze ba¤l› temsilcilikler bünyesinde
bulunan üniversiteler için de fiube Ö¤-
renci Temsilcili¤i düzenlemeleri esast›r.

Görevleri:
a) Oda Ö¤renci Birli¤inde fiube Ö¤-
renci Temsilcili¤ini temsil etmek.

b) Bölüm Ö¤renci Temsilcili¤i aras›n-
da koordinasyonu sa¤lamak.
c) Yukar›da belirtilen amaçlar do¤rultu-
sunda çal›flmalar yürütmek

Bölüm Ö¤renci Temsilcili¤i 
Bölüm Ö¤renci Temsilcili¤i flube etkin-
lik alan› içersinde Jeodezi ve Fotogra-
metri Müh. Bölümü bulunan her üni-
versitede kurulur. Bölüm Ö¤renci Tem-
silcili¤i; Temsilci, Temsilci Yard›mc›s›,
Yazman ve iki üye olmak üzere befl ki-
fliden oluflturulur. Temsilci, Temsilci
Yard›mc›s›, yazman ve üyelerin ata-
malar› üye ö¤rencileri aras›ndan üye
ö¤rencilerin görüflleri al›narak fiube
Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda
Yönetim Kurulu oluru ile yap›l›r. Bölüm
Ö¤renci Temsilcili¤i kurulmas› ve ata-
malar› ilgili üniversitenin bölüm bafl-
kanl›¤›na/baflkanl›klar›na bildirilir. 
Görevleri:
a) fiube Ö¤renci Temsilci¤inde bölüm
ö¤rencilerini temsil etmek.
b) Yukar›da belirtilen amaçlar do¤rul-
tusunda bulundu¤u üniversite içerisin-
de çal›flmalar yürütmek.

Organlar›n Çal›flma fiekli 
Madde 7.
Ö¤renci Birli¤i Oda Yönetim Kurulu ile
koordinasyon içinde çal›fl›r. Y›lda en az
iki kez Oda Yönetim Kurulu‘nun ça¤r›s›
ile toplan›r. 

fiube Ö¤renci Temsilcili¤i, fiube Yöne-
tim Kurulu ile koordinasyon içinde çal›-
fl›r. Ayda en az bir kere toplan›r. 

Bölüm Ö¤renci Temsilcili¤i, fiube Ö¤-
renci Temsilcili¤i ve fiube Yönetim Ku-
rulu ile koordinasyon içinde çal›fl›r.
Her ay, üye ö¤rencilerle toplant› ya-
par. 
Mali Hükümler 
Madde 8 Ö¤renci Birli¤i fiube Ö¤ren-
ci Temsilcilikleri ve Bölüm Ö¤renci Tem-
silciliklerinin ayr› bütçeleri yoktur. Çal›fl-
malar›nda TMMOB ve Oda‘n›n bu ko-
nulardaki yasal düzenlemeler ve bütçe
esaslar› çerçevesinde harcama yapabi-
lirler. 

Yürürlük 
Madde 9 Bu yönetmelik, TMMOB Yö-
netim Kurulu‘nun onay›ndan sonra, Oda
yay›nlar›n›n herhangi birinde yay›nlan-
d›ktan sonra yürürlü¤e girer. 

Yürütme 
Madde 10 Bu yönetmelik HKMO Yöne-
tim Kurulu‘nca yürütülür

MAL‹ ‹fiLER VE BÜTÇE
UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹
Birinci Bölüm

Genel Hükümler 

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeli¤in amac› -
HKMO‘n›n; Genel Merkez, fiubeler,
Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler ile ‹l ve ‹lçe
Temsilcilikleri için çal›flma dönemi için-
de uygulanacak bütçenin; planlanmas›,
koordinasyonu, denetimi ile varl›klar›,
borç ve alacak, gelir ve giderlerinin ka-
y›t ve kontrolünü düzenlemektedir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik HKMO‘n›n
Genel Merkez, fiube, Merkeze Ba¤l›
Temsilcilikler, ‹l ve ‹lçe Temsilciliklerinin
mali iflleri ve bütçe uygulamas› bu yönet-

melik hükümlerine göre yürütülür. 

Tan›mlar 
Madde 3- Yönetmelikte geçen k›saltma-
lar afla¤›daki tan›mlanm›flt›r. 

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i 

HKMO : Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odas›.

Yönetim Kurulu : HKMO Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu. 

fiube : HKMO‘n›n belirledi¤i bölge ve-
ya illere göre kurulmufl 

birimler.

Merkeze Ba¤l› Temsilcili¤i :
HKMO‘nun belirledi¤i bir veya birkaç
ile göre kurulmufl

birimler. 

Temsilcilikler : ‹l ve ilçelerde kurulmufl
birimler.

Bütçe Dönemi : 1 Ocak - 31 Aral›k dö-
nemi.

Mali Rapor 
Madde 4- HKMO, bütçe dönemleri so-
nunda Genel Kurula sunulmak üzere Ça-
l›flma Raporunun Mali Bölümünü haz›r-
lar. Bu raporda TMMOB ve HKMO
Muhasebe Sistemi Uygulama tebli¤in-
deki usul ve esaslara uygun ;

1- Gerçekleflen Gelir -Gerçekleflen Gi-
der tablosu, 

2-Geçekleflen Bütçe ,

3- TMMOB Bütçe Uygulama Yönetmeli-
¤i ne göre bütçe uygulama esaslar› 

4- Geçici ve daimi ücretliler kadrolar› 

5-Tahmini bütçe teklifi

yer al›r.

Bütçe Düzenlenmesi 
Madde 5- HKMO ‘n›n gelir ve giderle-
ri tüm örgütü kapsayacak flekilde haz›r-
lanan ve Genel Kurulca kabul edilen
bütçe ile düzenlenir. Bütçeler iki y›ll›k ça-
l›flma döneminin her y›l› için ayr› ayr› ya-
p›l›r. 

HKMO Yönetim Kurulu gerekli görmesi
halinde, birinci çal›flma y›l› sonunda
Mali Genel Kurulu toplayabilir. Ancak
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bu Genel Kurul‘da mali aklama yap›la-
maz. 

Madde 6- Bütçe uygulamas›ndan Yöne-
tim Kurulu yetkili ve sorumludur. Bütçe
Genel Kurulun onay›ndan sonra, yürür-
lük tarihinden bafllayarak uygulan›r. Büt-
çelerin yürürlük tarihleri ile Genel Kurul
onay tarihleri aras›ndaki devrede, yeni-
y›l bütçesinden normal ve gerekli mas-
raflar› karfl›lamak üzere, her ay için ger-
çekleflen bütçenin 1/12‘si oran›nda
harcama yap›labilir. 

Gelirler, herhangi bir orana ba¤l› ol-
maks›z›n tahsil edilir. 

Bütçe Sistemleri 
Gelir ve Giderler :
Madde 7 - HKMO Bütçesi, gelir ve gi-
der bütçeleri olmak üzere iki ana grup-
tan oluflur. Gelir ve giderler, bölüm ve
maddeler halinde düzenlenir.Bütçe Bö-
lüm ve Maddeleri 
Madde 8- Bütçenin bölüm ve maddele-
ri afla¤›daki gibidir. 

a) Gelir Bütçesi
GEL‹RLER 
Odan›n gelirleri afla¤›daki maddeler-
den oluflur. 

HESAP KODU HESAP ADI 

600 GEL‹RLER HS.

600.01 Üye Kay›t ve Ödentiler 
600.01.01 Üye Kay›t,Kimlik Gelirleri
600.01.02 Üye Ödentileri ( Aidat )
Gelirleri 

600.02 Hizmet Karfl›l›¤› Gelirler 
600.02.01 Proje Gelirleri 
600.02.02 Dan›flmanl›k Gelirleri 
600.02.03 Kontrolluk Gelirleri 
600.02.04 Mesleki Denetim Gelirleri 
600.02.05 ‹lk Tescil Gelirleri
600.02.06 Tescil Yenileme Gelirleri
600.02.07 E¤itim Gelirleri
600.02.08 Di¤er Hizmet (Belge) Gelir-
leri

600.03 Yay›n Gelirleri 
600.03.01 Süreli Yay›n Gelirleri 
600.03.02 Di¤er Yay›n Gelirleri 

600.04 Di¤er Gelirler 
600.04.01 Kira Gelirleri 
600.04.02 Ba¤›fl ve Yard›mlar 
600.04.03 Kurultay, Kongre,

Konfrans,Seminer v.b.Etkinlik Gelirleri 
600.04.04 Faiz Gelirleri 
600.04.05 Di¤er Gelirler 

b) Gider Bütçesi 
G‹DERLER 
HKMO ‘n›n gider bütçesi flu bölüm ve
maddelerden oluflur. 

770 GENEL G‹DERLER 

770.01 Yönetim Giderleri 
770.01.01 Yönetici Üye Giderleri 
770.01.02 Oturum Ücret Gid.
770.01.03 Yolluk Giderleri 
770.01.04 Temsil-A¤›rlama Gid.
770.01.05 Genel Kurul Gid.
770.01.06 Kongre-Konferans-Seminer
Gid.
770.01.07 Kurultay Giderleri
770.01.08 Ulafl›m Giderleri
770.01.09 STBK Giderleri
770.01.10 Di¤er Komisyon Giderleri
770.01.11 E¤itim Giderleri

770.02 Personel Giderleri
770.02.01 Ücret Gideleri 
770.02.02 Sosyal Yard›m Gid.
770.02.03 Fazla Çal›flma Gid. 
770.02.04 SSK.‹flveren Hissesi 
770.02.05 Tazminat Gid.
770.02.06 ‹kramiye Gid.

770.03 ‹flletme Giderleri 
770.03.01 Kira Giderleri 
770.03.02 Posta, Kargo, Kurye Gid.
770.03.03 K›rtasiye-Bas›l› Ka¤›t Gid.
770.03.04 Is›tma-Ayd.-Su-Bak›m-Ona-
r›m Gid.
770.03.05 Vergi,Resim,Harç, Sigorta-
Gid.
770.03.06 Telefon, GSM, Kablo TV
vb Gid. 

770.04 Hizmet Al›m Giderleri 
770.04.01 Proje Giderleri 
770.04.02 Dan›flmanl›k Giderleri 
770.04.03 Kontrolluk Giderleri 
770.04.04 Di¤er Hizmet Giderleri 

770.05 Yay›n Giderleri 
770.05.01 Bas›m Giderleri 
770.05.02 Telif Ücret Giderleri 
770.05.03 Di¤er Yay›n Giderleri 

770.06 TMMOB Giderleri 
770.06.01 TMMOB Hissesi
770.06.02 Di¤er TMMOB Giderleri 

770.07 Di¤er Giderler
770.07.01 Sosyal Yard›m-Ba¤›fl Gider-
leri

770.07.02 Lokal Giderleri 
770.07.03 Di¤er Giderler 

770.08 fiube ve Temsilcilik Giderleri 
770.08.01 fiube Giderleri 
770.08.02 Temsilcilik Giderleri 
770.08.03 ‹l Koordinasyon Kurulu Gi-
derleri 

770.09 K›ymet Al›m Giderleri
770.09.01 Tafl›nmaz Al›m› 
770.09.02 Demirbafl ve Döfleme Al›m›
770.09.03 Dökümantasyon 

770.10 Uluslararas› Üyelik Giderleri
770.10.01 FIG Aidat Giderleri
770.10.02 ICA Aidat Giderleri
770.10.03 Di¤er Üyelik Aidat Giderle-
ri

‹kinci Bölüm
Bütçenin Haz›rlanmas› ve Uygulanma-
s› 
Bütçenin Haz›rlanmas› 
Madde 9- Oda bütçe tasar›s› Yönetim
Kurulunca veya Yönetim Kurulunun ge-
rekli gördü¤ü hallerde oluflturulan komis-
yonca haz›rlan›r. 

Genel Kurula sunulacak bütçe tasar›s›n›n
haz›rlanmas› için fiubeler ve Merkeze
Ba¤l› Temsilcilikler gider bütçe tasar›lar›-
n› ve kadro cetvellerini engeç 25 Ara-
l›k‘a kadar Yönetim Kuruluna gönder-
mek zorundad›rlar. Aksi takdirde Yöne-
tim Kurulu tasar›y› do¤rudan haz›rlar. 

fiubeler ve Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler
taraf›ndan haz›rlanan bütçe tasar›lar›
üzerinde; Yönetim Kurulunca, fiubeler
ve Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerinin geç-
mifl y›lda tahakkuk ettirilen gelirleri yeni
y›lda yap›lacak hizmetler ve HKMO‘s›
gelirleri dikkate al›narak gerekli düzelt-
meler yap›l›r ve Genel Kurula sunulacak
hale getirilir. 

Gelir - Gider Bütçeleri ve Ekleri 
Madde 10- Gelir Gider Bütçesi ve ekle-
ri, Genel Kurul onay›na afla¤›da belirti-
len belgeler fleklinde sunulur. 

•1. Yönetim Kurulu‘nun iki y›ll›k çal›flma
döneminin her y›l için ayr› ayr› olmak
üzere düzenlenen gerekçeli gelir bütçe-
si taslaklar›, 

•2. HKMO çal›flmalar›n›n bütçe dö-
nemlerini kapsayan kesin hesap raporla-
r›, 
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•3. Yönetim Kurulunun bütçe dönemleri-
ni kapsayan gerekçeli gider raporu tas-
la¤› ve ekleri,

Bütçe Uygulama Esaslar› 
Madde 11- Her y›l 8. maddede göste-
rilen sistem içinde haz›rlanan bütçenin
bölüm ve maddeler itibariyle kapsam ve
uygulama esaslar› Oda Yönetim Kuru-
lu‘nca aç›klay›c› bir flekilde Bütçe Tasa-
r›s› ekinde Genel Kurulun onay›na sunu-
lur. 

Gelirlerin Gerçekleflmesi ve Harcama-
lar
Genel Kurulca kabul edilen bütçedeki
gelirlerin gerçekleflmesinden Yönetim
Kurulu yetkili ve sorumludur. 

Madde 12- Genel kurulca kabul edilen
bütçedeki harcamalar› bölüm ve mad-
deler s›n›rlar› içinde yapmakla Yönetim
Kurulu yetkili ve sorumludur. 

Madde 13- Yeterli ödene¤i bulunma-
yan maddeden, gerekli ödenek aktar-
mas› yap›lmadan harcama yap›lamaz. 

Madde 14- HKMO gelirleri; tahsil fifli,
posta çeki, posta havalesi, kredi kart›
veya banka havalesi fleklinde tahsil edi-
lir. 

Madde 15- Yönetim Kurulu, bütçenin gi-
der bölümleri ya da maddeleri aras›nda
ihtiyaç halinde ödenek aktarmas› yapa-
bilir. Ancak aktar›lan ödene¤in, hangi
maddeler için oldu¤u da kararda aç›k-
ça belirtilir. 

Bölümler aras›nda aktarma yap›lmakla
birlikte ihtiyaç giderilemedi¤i takdirde,
bütçe tasarrufundan karfl›lanmak üzere,
o bölüm için gerekli harcamalar yap›l›r.
Bu fazla harcama Genel Kurulun onay›-
na sunulur. 

Madde 16- Bülten, Dergi, seminer ve
benzer konular için ayr›ca bütçe yap›l-
maz. Bu tür giderleri karfl›lamak üzere,
bütçenin ilgili fasl›na gerekli ödenek ko-
nur. 

Madde 17- Yönetim Kurulu yapt›¤› ilk
toplant›da yönetim kurulu karar› olmaks›-
z›n harcanacak ödenek miktar›n›n üst s›-
n›r› ve harcama yetkisinin kimlerde ola-
ca¤›n› saptayarak fiubelere ve Merkeze
Ba¤l› Temsilciliklerine bildirir.

fiube ve Merkeze Ba¤l› Temsilcilikleri-
nin Harcamalar› 

Madde 18- fiube ve Merkeze Ba¤l›
Temsilciliklerin gider bütçeleri 8 nci
maddenin (b) fl›kk›nda belirtilen bölüm-
lerden oluflur. fiube ve Merkeze Ba¤l›
Temsilcilikleri; HKMO‘n›n gider bütçesi-
nin 8 nci madde (b) fl›kk›nda belirtilen
gider ödene¤ini esas alarak ayl›k har-
camalar›n› yaparlar.

fiubeler ve Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler
etkinlik bölgelerindeki bulunan temsilci-
likleri de kapsayacak flekilde, o ay için-
de yapaca¤› faaliyetlerde dahil olmak
üzere zorunlu giderlerini bir önceki ay›n
25‘ine kadar Yönetim Kuruluna iletir. 

Yönetim Kurulu, yap›lacak etkinliklerin
gereklili¤ini bütçe durumunu da dikkate
alarak inceler ve karara ba¤lar. fiubeler
ve Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler Yönetim
Kurulu karar› olmadan etkinliklerle ilgili
harcama yapamaz. 

Yönetim Kurulu; fiube ve Merkeze Ba¤l›
Temsilciliklerin etkinlik alanlar›nda ger-
çekleflen gelirlerden %60‘›n› fiubeler ve
Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerine takip
eden ay›n 10‘una kadar fiube hesab›na
nakit olarak gönderir. 

fiube ve Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerin
%10 Mesleki Denetim Paylar› Genel
Merkezce ayr›ca ödenir. 

Temsilciliklerin P.T.T., k›rtasiye ve di¤er
masraflar› fiube gider bütçelerinin ilgili
ödene¤inden, Temsilciliklerin mesleki
denetimden hizmet karfl›l›¤› alacaklar›
gider bütçesinin ilgili bölümündeki öde-
ne¤inden karfl›lan›r. 

fiube Yönetim Kurulunun ve Merkeze
Ba¤l› Temsilcili¤inin karar› olmadan
Temsilcilikler harcama yapamazlar. 

Bütçe Raporlar› 

Madde 19- Her ay gerçeklefltirilen gelir-
ler ve giderler, karfl›laflt›rma cetvelleri ile
izlenir. Ödenek izleme cetvelleri ve fark
analizleri Mart, Haziran ve Eylül devre-
leri itibariyle de¤erlendirilerek gerekli
önlemler Yönetim Kurulunca al›n›r. 

Ödemelerin Belgeye Ba¤lanmas› 

Madde 20- Yap›lacak ödemelerde,
afla¤›da belirtilen belgelerin bulunmas›
gereklidir ;

•a) Personele yap›lacak ödemelerde
bordrolar,

•b) Yolluklarda, yolluk bildirimi ve ge-
rekli hallerde tafl›t biletleri, 

•c) Ulafl›m ücretlerinde, toplant› tutanak-
lar› ve ulafl›m bildirgeleri,

•d) Sat›nalmalarda, fatura, makbuz ve
eflde¤er belge,

•e) Vergi, prim vs. ödemelerde, beyan-
name ve makbuz,

•f) Di¤er ödemelerde, ödemenin türüne
göre fatura, makbuz, gider belgesi, ib-
raname, beyan ve benzeri di¤er belge-
ler,

•g) Belgeye ba¤lanmas› mümkün olma-
yan harç, damga ve posta pulu gibi gi-
derlerde, harcamay› yapan›n yaz›l› ve
imzal› beyan›,

•h) Özel hallerde Yönetim Kurulu kara-
r›,

Sarf evraklar›n›n, mahsup fifli imzalama-
ya yetkili olanlar taraf›ndan onaylanm›fl
olmas› zorunludur. 

Banka Hesaplar› 
Yetkilerin Belirlenmesi 
Madde 21- Yönetim Kurulu; bankadan
para çekmek ve yat›rma ifllemlerinde bi-
ri sayman di¤eri Yönetim Kurulu üyele-
rinden olmak üzere yetkilileri ilk toplant›-
da belirler ve imza sirküleri düzenleyip
ilgili bankaya gönderir. 

fiube‘ler banka ifllemlerinde biri say-
man, di¤eri fiube Yönetim Kurulu üyele-
rinden olmak üzere ilk toplant›da belirle-
nen ve fiube Yönetim Kurulunca yetkilen-
dirilenleri ilgili bankaya imza sirküleri ile
birlikte bildirir.

Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerin banka-
dan para çekme ve yat›rma ifllemleri
için Yönetim Kurulu görevlendirme ya-
par.

Bankalarda Hesap Açma 
Madde 22- fiubeler, Merkeze Ba¤l›
Temsilcilikler ve ‹l ve ‹lçe Temsilcilikleri
Yönetim Kurulu karar› olmadan vadeli
ya da vadesiz hesap açamazlar, para
tutumuna iliflkin herhangi bir ticari giri-
flimde bulunamazlar. 

KASA HESAPLARI 
Kasa Harcamalar› 
Madde 23- Yönetim Kurulu her bütçe
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döneminde kasada bulunacak nakit mik-
tar›n› tespit eder. Bu miktar üzerinde na-
kit kasada bulundurulamaz. kasada bu-
lunan fazla para banka hesaplar›na ya-
t›r›l›r.

Kasan›n Kontrolü
Madde 24- Muhasebe usulüne göre tu-
tulacak kasa defteri her akflam kapat›l›r.
Her hafta bafl›nda sayman taraf›ndan
kontrol edilir. Bu kontrolde kasa defteri
ile kasada bulunan paran›n denkli¤i
esast›r. 

Avans Hesaplar› 
Madde 25- Kasadan avans; yolluk, üc-
ret avans› ya da bir hizmet al›m› için al›-
nabilir. Her iki durumda da Yönetim Ku-
rulu karar› al›nmas› zorunludur. Yolluk
avans›, görev dönüflünü izleyen ilk befl
gün içinde, ifl avans› ise iflin bitiminde
kapat›l›r.

Say›m ‹flleri 
Madde 26- Yönetim Kurulu; fiube ve
Temsilciliklerin Demirbafl defterine kay›tl›
malzemelerinin ve ambar›nda bulunan
sat›lacak yay›nlar›n›n say›m›n›, Yönetim
Kurulunca görevlendirilecek 3 (üç)‘er ki-
flilik say›m kurullar›nca her y›l ARALIK ay›
içinde yapar.

Her takvim y›l› sonunda, bir y›l önceden
devredilen, o y›l içinde giren ya da ç›-
kan ile ertesi y›la aktar›lan tafl›n›r eflya-
n›n türü, miktar ve bedelleri gösterilmek
suretiyle say›m cetvelleri düzenlenir. Sa-
y›mda saptanan noksan ve fazlal›klar
ayr› tutanaklarda gösterilir. 

Kütüphane ve kitapl›klar için ayn› ifllem
yap›l›r.

YETK‹ VE SORUMLULUKLAR 
Sayman›n Yetkisi 
Madde 27- Muhasebe fiflleri ve mizan
cetvelleri; HKMO‘n›n Genel Merkezin-
de Sayman ve Yürütme Kurulu üyelerin-
den birisi fiubelerde Sekreter ve Say-
man, Merkeze Ba¤l› Temsilciliklerinde
ise Temsilci ve Yard›mc›s› taraf›ndan ifl-
lem kontrolu yap›larak imzalan›r. 

fiubeler ve Merkeze Ba¤l› Temsilcilikler
her ay sonunda muhasebe fifllerini ve
mizan cetvellerini HKMO Genel Merke-
zi‘ne gönderirler ve HKMO Sayman› ta-
raf›ndan gerekli kontrolleri yap›larak mu-
hasebelefltirilir.

Madde 28- Yetkililerin imzas›n› tafl›ma-
yan ve Yönetim Kurulu karar› bulunma-
yan fifllere dayanarak hiçbir ödeme ya-
p›lamaz.

Madde 29- Sayman üyeler her ay›n
ikinci toplant›s›nda geçmifl ayla ilgili büt-
çe sonuçlar›n› Yönetim Kuruluna sunmak-
la yükümlüdürler.

Madde 30- Esas ve Yard›mc› defterler
bilgisayar ortam›nda yaz›l›r. TMMOB
Mali ‹fller Yönetmeli¤i hükümleri uyar›n-
ca HKMO, V.U.K. hükümlerine tabi ol-
mad›¤›ndan 32. maddede belirtilen
defterler; genel merkez defterleri tmmob
taraf›ndan, flube ve temsilciliklerin defter-
leri de oda yönetim kurulunca tasdik
edilir. Oda ve fiubelerin tüm karar def-
terleri noter taraf›ndan tasdik ettirilir. Bil-
gisayar ortam›nda tutulan tüm
muhasebe kay›tlar› dönemler itibar›yla
disket ya da CD ortam›nda yedeklenir.
ve yönetim kurulunca saklan›r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Muhasebe Organizasyonu, Yürütme,
Yürürlük 
Gelir - Gider Bütçe Bölümleri 
Ana Hesaplar 
Madde 31- Muhasebe kay›tlar›nda
TMMOB ve HKMO Bütçe Uygulama
Yönetmeli¤inde belirtilen Ana ve Alt
Hesaplar› uygulan›r. 

Defterler
Madde 32- HKMO‘nda tutulacak def-
terler flunlard›r :

Esas Defterler
•1. Yevmiye Defteri 

•2. Kasa Defrei

•3. Demirbafl Defteri

•4. Karar Defteri

•5. Denetleme Kurulu Karar Defteri

Madde 33- Gelir ve gider hesaplar› ek-
te gösterilen madde ve madde bölüm-
leri fleklinde bütçede yer al›r. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 
Tan›mlanmam›fl Gelir ve Gider Bölüm-
leri 
Madde 34- Yönetim Kurulu, bu yönet-

melikte tan›mlanmam›fl hesaplar, gelir
ya da giderler için; TMMOB ve HKMO
Bütçe Uygulama Yönetmeli¤nde belir-
tilen hesaplara uygun olarak yeni bölüm
ya da alt bölümler açabilir.

Kay›tlar›n Saklanmas› 
Madde 35- HKMO‘n›n tüm mali ifllem-
leri ile ilgili defter ve kay›tlar› ait oldu¤u
takvim y›l›n› izleyen on y›l müddetle sak-
lan›r. Süresi dolanlar imha edilir. 

Hüküm Olmamas› Hali 
Madde 36- Bu yönetmelikte hüküm ol-
mayan konularda, Yönetim Kurulu karar›
uygulan›r. Uyuflmazl›k halinde son karar
Birlik Yönetim Kurulu karar›d›r. 

Yürürlükten Kald›rma 
Madde 37- Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odas›‘na ait mali iflleri düzen-
leyici eski yönetmelikler yürürlükten kal-
d›r›lm›flt›r. 

Yürürlük 
Madde 38- Bu yönetmelik 23-24 Aral›k
2006 günü yap›lan HKMO Ola¤anüs-
tü Genel Kurul ile TMMOB Yönetim
Kurulunun ..../.../...... gün ve .....
say›l› karar› ile onaylanm›fl ve .... say›l›
Harita Bülteninde yay›nlanarak yürür-
lü¤e girmifltir. 

Yürütme 
Madde 39- Bu yönetmelik hükümleri
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odas› Yönetim Kurulu taraf›ndan
yürütülür. 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odas› 31 mart- 01 Nisan 2000
günü yap›lan 37. HKMO Ola¤an
Genel Kurul ile TMMOB Yönetim
Kurulunun 27/05/2000 gün ve 445
say›l› karar› ile onaylanan ve 43. Bülten-
de yay›nlanarak yürülü¤e giren Mali ‹fl-
ler ve Bütçe Uygulama Yönetmeli¤inin
de¤ifliklik gerekçeleri;

TMMOB nin 25-28 May›s 2006
tarihinde yap›lan 39. Ola¤an Genel
Kurulunda Mali ‹fller Yönetmeli¤i ve
Odam›z›n 40. Ola¤an Genel Kurulu
Bütçe Tasla¤›nda kabul edilen ve uy-
gulamaya geçen gelir ve gider
muhasebe kodlar›n›n de¤iflikleri
nedeniyle Mali ‹fller ve Bütçe Uygulama
Yönetmeli¤inde düzenleme yap›lmas›
gereklili¤i görülmüfltür.
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Fahri ÖZTEN, ‹stanbul fiubesi Baflkan› M. Ali CANDAfi, Komisyon
Üyesi Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK kat›l›rken, TKGM ad›na ise ‹stanbul
Bölge Müdürü Adnan CEVHER, Bölge Müdür Yard›mc›lar› Gökhan
KANAL ve Yasin PEKTAfi kat›ld›lar. 

Toplant›da; Protokol metninin taslak olarak haz›rlanmas›, protokol
çerçevesinde çal›flmalara h›z verilmesi, mekan ile ilgili projelendirme
çal›flmalar›n›n takvimlendirilmesi, nas›l bir “müze” yarat›lmas›
hususunda haz›rlanacak protokol çerçevesinde çal›flmalara geçilmesi,
harita ve kadastro sektörü alan›nda müze‘nin sahiplenmesinde duyarl›
davran›lmas›, bu amaçla yard›m ve destek istenilmesi, müzede yer
alabilecek kitap, harita, ölçü aletleri vb. belge ve dokümanlar›n
müze‘ye kazand›r›lmas›nda kampanyan›n hayata geçirilmesi vb.
konularda yap›lmas› gerekenler önemle vurguland›. 

Ülkemizde (Harita Genel Komutanl›¤› hariç) Harita Kadastro Müzesinin
bulunmamas›n›n büyük bir eksiklik oldu¤u ifade edildi. Toplant›da
ayr›ca, müzenin bir bölümünde mesleki bir kütüphaneye yer verilmesi,
mesleki tarihin ö¤renilmesi, meslek bilincinin pekifltirilmesi, mesle¤in
tan›t›lmas›, mesleki yetki ve sorumluluklar›n ifade edilmesi gibi olgular›n
da gündeme getirilmesi hususlar›nda bilimsel bir yaklafl›mla “müze” nin
aç›lmas›, güncel tutulmas› ve yaflat›lmas› sürecine iliflkin konular
de¤erlendirildi.

Odam›zca Haritac›l›k Müzesi aç›lmas›
çal›flmalar› sürdürülürken, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü‘nün de bu yönde
çal›flmalar› oldu¤u ö¤renilmifltir. Yap›lan
görüflmeler sonucunda devam etmekte olan
çal›flmalar›n birlefltirilerek Harita Kadastro
Müzesi aç›lmas›n›n daha anlaml› olaca¤›
benimsenmifltir. 

HKMO ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü‘nce birlikte oluflturulacak ve
yürütülecek olan müze çal›flmalar› için bir
“protokol”ün düzenlenmesinin kurumsal
yönden gerekli oldu¤u kabul görmüfltür. 

Müzenin nerede aç›lmas› konusunda de¤iflik
görüfl ve öneriler de¤erlendirilmifltir. Halen
‹stanbul Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü‘nün hizmet binas› olarak
kullan›lmakta olan Sultanahmetteki tarihi
binan›n zemin (girifl) kat›ndaki mekan›n müze
yeri olarak kullan›lmas›n›n önemli bir ad›m
olaca¤› gündeme getirilmifltir. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ü bu yaklafl›m›
olumlu karfl›lam›flt›r. TKGM‘nin konuya s›cak
yaklafl›m› çal›flmalar› h›zland›rm›flt›r. Bu
çerçevede ‹stanbul‘da 24 Mart 2007
tarihinde ortak bir toplant› yap›lm›flt›r.
Toplant›ya Odam›z ad›na Genel Baflkan Ali
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HAR‹TA KADASTRO MÜZES‹
AÇILMASI YÖNÜNDE ÇALIfiMALAR
DEVAM ED‹YOR

Müzenin bir bölümünde mesleki bir
kütüphaneye yer verilmesi, mesleki
tarihin ö¤renilmesi, meslek bilincinin
pekifltirilmesi, mesle¤in tan›t›lmas›,
mesleki yetki ve sorumluluklar›n ifade
edilmesi gibi olgular de¤erlendirildi.



Foruma Genel Merkez Yönetim Kurulundan, Baflkan Ali Fahri ÖZTEN,
Genel Sekreter Ertu¤rul CANDAfi, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU,
Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar ‹NC‹, Samsun fiubesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Ertugrul ÇÖL, Sayman Abdullah ALEMDARO⁄LU, Yönetim
Kurulu Üyesi Yusuf P‹R‹ ve Hakk› CANITEZ kat›l›rken, Jeodezi ve Fot.
Müh. Bölümünden, Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sebahattin BEKTAfi, Yrd.
Doç. Dr. Sedat DO⁄AN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik SESL‹, Dr. Halil
AKINCI, Ö¤retim görevlisi Mahir Serhan TEM‹Z, Ayhan
YÜKSEKKAYA, Fahri USLU, Nukhet GÜNBEYAZ ve ö¤renciler kat›ld›.
Forum öncesi Mühendislik Fakültesi Dekanl›¤› ziyaret edilerek
Üniversitenin kuruluflu süreci, bugünkü konumu, eksiklikleri, yap›lmakta
olan bilimsel, sosyal ve kültürel çal›flmalar, bilimsel çal›flmalar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› için yap›lmas› gerekli u¤rafllar, odalar›n sürece bak›fl›
ve ortak etkinlikler vb. konular dile getirildi.

Mühendislik Fakültesi salonunda yap›lan forum öncesi Oda Baflkan›m›z
Ali Fahri ÖZTEN yapt›¤› sunumda; Odan›n kuruluflu ve mevzuat›,
Odan›n ve mesle¤in geliflimine yönelik tarihsel süreç, ö¤renci
etkinlikleri, Oda çal›flmalar›, bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal
alanda yap›lan ve yap›lacak olan etkinlikler, Odan›n özgörevi ve
öngörüsü, mesleki etik ve davran›fl ilkeleri vb. konular› dile getirdi.

Forum bölümünde ise, Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sebahattin BEKTAfi,
Oda Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Samsun fiubesi Baflkan› Ertu¤rul ÇÖL,
ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›lar ve bir çok konuya aç›kl›k getirdiler.
Forumda; Mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan
ayr›lmayaca¤›, birlikte çözümün düflünülmesi gerekti¤i, mühendisli¤in

ve bilimin ülke kalk›nmas› ve kamu ad›na
kullan›lmas› gereklili¤i, üniversitelerin özerk
ve demokratik bir yap›da olmas›, bilimsel ve
akademik özgürlü¤ün hayat bulmas›,
üniversitelerin bilimsel bilgiyi üretme
mekanlar› olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u,
e¤itim sürecinde ezberletmenin ve
belletmenin de¤il, ö¤renme, anlama,
araflt›rma ve sorgulaman›n olmas› gereklili¤i
vurgulan›rken, ders programlar›, ö¤retim
üyesi eksikli¤i, üniversite e¤itiminden
beklentiler, ö¤renci sorunlar› vb. konular
ö¤rencilerden gelen sorular eflli¤inde
gündeme gelerek görüflüldü. Saat 15.30 da
bafllayan etkinlik 19:30 da sona erdi.
Etkinli¤e katk› ve destek veren herkese
teflekkür ederiz
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ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹
JEODEZ‹ VE FOTOGRAMETR‹
MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜNDE
ODAMIZCA B‹R “FORUM”
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹



‹stanbul Haritac›lar› Sosyal Çal›fltay›, Kocaeli
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i ev sahipli¤inde, TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi‘nin Ö¤renci Komisyonunca
gerçeklefltirilmektedir. Etkinli¤in ‹stanbul ve
Kocaeli‘de ö¤renimini sürdüren Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencilerinin
kurdu¤u ortak çal›flma gruplar›yla, tamamen
ö¤rencilerin organize edece¤i bir Haritac›lar
Zirvesi olarak gerçekleflmesi ve etkinlik
öncesi oluflturulan atölyelerle, ö¤rencilerin
bireysel yeteneklerinin grup çal›flmalar› ile
ortak üretim ekseninde oluflmas› ve
paylafl›lmas› hedeflenmifltir. 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi‘nden, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi‘nden, Bo¤aziçi
Üniversitesi‘nden, Kocaeli Üniversitesi‘nden
ö¤renci ve ö¤retim üyelerinin kat›l›m›n›n
oldu¤u, ö¤rencilerin farkl› atölye çal›flmalar›
yürüttü¤ü bu çal›fltay›n tan›flma toplant›s›nda;
‹stanbul flube baflkan› Mehmet Ali Candafl
yapt›¤› konuflmas›nda, flube ö¤renci
komisyonunun çal›flmalar›n› özetle anlatarak
baflar›daki önemi vurgulad›, flube ve
üniversiteler aras›ndaki ortak üretime
de¤inerek ö¤rencilerin meslek odalar›na
sahip ç›kma konusunda duyarl› davranmalar›
gerekti¤ini ifade etti. ayr›ca ö¤renci kolu
yönetmeli¤inin hayata geçirilmesi için
çal›flmalar›n h›zland›r›ld›¤›n› aç›klad›, Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN ö¤renci
meslektafllar›m›za ülkemizdeki ve dünyadaki
sosyal ve kültürel geliflmeleri, mesle¤imizdeki
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e¤itim süreci ve geliflmeleri, odam›z›n kurulufl y›llar›, geliflimi, öz
görüsü ve öz görevi, yap›lan çal›flmalar ve etkinliklerini içeren bir
sunum yapm›flt›r. Bu toplant›da ayr›ca, Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dal› Baflkan›
Doç. Dr. Haluk ÖZENER meslek aç›s›ndan bilgilendirici ve yapt›klar›
çal›flmalar› tan›t›c› bir sunum yapm›flt›r. Kat›l›mc› akademisyenlerden
Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Haluk KONAK, yeni aç›lan ve bu y›l e¤itime ve
ö¤retime bafllayan bir bölüm olarak akademik kadrolar›n›n altyap›s›
için uzun dönem yaflad›klar›n›, bölümlerinin ilk ö¤rencileri ile etkinli¤e
ev sahipli¤i yapt›klar›ndan dolay› mutlu olduklar›n› ifade ederk, tüm
kat›l›mc›lara ve meslektafllar›m›za hofl geldiniz diyerek mesle¤imizin
fen ve sosyal bilimler aç›s›ndan bulundu¤u konuma ve kesiflme
noktalar›na de¤inmifltir. Ayr›ca çal›fltaya onur konu¤u olarak Prof. Dr.
Onur GÜRKAN ve Prof. Dr. Ahmet AKSOY kat›lm›fllard›r.

Halk Oyunlar›, fiiir ve Foto¤raf , Münazara Yar›flmas› , Forum, Resim
ve Karikatür, Sinema, Bilgi- Bulmaca, Müzik ve Tiyatro Atölyeleri‘nin
sunumlar›n›n yan› s›ra çeflitli söyleflilerin de renk katt›¤› etkinlik boyunca
üreterek var olman›n tad›n› ç›karan 72 Ö¤rencinin yan›nda, Marmara
bölgesi üniversitelerinden ( BÜ , ‹TÜ , YTÜ, KOÜ ) TMMOB HKMO
‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu‘nun da kat›l›mlar›yla etkinli¤imiz her
yafltan üretme ve paylaflma heyecan› duyan haritac›lar› da
buluflturmay› baflarmay› hedeflemektedir. 



HKMO’DAN KISA KISA

YAYED HKMO Genel Merkez ‹le Röportaj Yapt›
Oda Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN YAYED‘in (Yerel Yönetimler
Araflt›rma Yard›m ve E¤itim Derne¤i) Memleket Yay›nlar›ndan ç›kan
ayl›k yerel yönetim dergisi MEMLEKET MEVZUAT‘›n fiubat say›s›nda
yay›nlanmak üzere röportaj vermifltir. 

Ropörtajda, 1980‘den bu yana ülkede uygulanan neo-liberal
politikalar sonucu yaflan›lan yap›sal de¤ifliklikler, özellefltirme süreci,
yerel yönetim sorunlar›, mesle¤imiz ve yaflam alanlar›m›za
müdahaleleri, mühendislik sorunlar› ve yap›lmas› gereken çal›flmalar,
etkinlikler, hayata geçirilecek mesleki politikalar, sosyal-kültürel ve
mesleki etkinlikler gibi konulara de¤inilmifl ve Oda görüflleri dile
getirilmifltir.

TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi
Düzenleme Kurulu 2. Toplant›s› 
TMMOB Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu ikinci
toplant›s› 17.02.2007 Cumartesi tarihinde Odam›z E¤itim

Merkezinde yap›ld›. Kongreyle ilgili genifl bilgi edinmek isteyen
üyelerimiz http://www.cbs2007.ktu.edu.tr/ linki arac›l›¤›yla
Kongreyle iliflkili geliflmeleri takip edebilirler.

Muzaffer fierbetçi’yi And›k
Bir bilim insan›,  bir ö¤retmen, bir dost, bir arkadafl,
bir meslektafl, bir a¤abey, bir yoldafl k›saca sevgi
dolu bir  güzel insan olan sevgili Muzaffer fierbetçi‘yi
ölümünün ikinci y›l›nda kendisinin de hofllukla
karfl›layaca¤›na inand›¤›m›z bir etkinlikle  and›k.
Trabzon fiubemizce düzenlenen anma etkinli¤ine
Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri, fiube Yönetim
Kurulu, meslektafllar›m›z, fierbetçinin dostlar› kat›ld›.

Genel Merkeze Ba¤l› Çorum
Temsilcili¤imizin Toplant›s›
Merkeze ba¤l› Çorum temsilcili¤inde
Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN‘ in
kat›l›m› ile ortak toplant› yap›ld›. Çorum ve
Osmanc›k temsilcili¤i ile birlikte Çorum ‹l ve
‹lçelerindeki meslektafllar›n kat›l›m› ile yap›lan
toplant›da ; 

• Oda Çal›flmalar›
• Son Dönemde Gündeme Gelen Yasa ve
Yönetmelikler
• Kadastro Çal›flmalar› 
• ‹ller Bankas›n›n Tasfiye Edilmesi
• Mortgage Yasa Tasar›s› 
• Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s›
• Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i Yönetmeli¤i
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• Temsilcilik Çal›flmalar›n›n Gözden
Geçirilmesi
• Özel Sektörde ve Kamuda Çal›flanlar›n
Sorunlar› vb.
konular görüflüldü.

Toplant›ya yerel yaz›l› ve görsel bas›n›n
kat›l›m› sa¤land›. Oda Genel Baflkan›m›z Ali
Fahri ÖZTEN bas›na konular hakk›nda
ayr›ca aç›klamalar yapt›.

Sözlü Tarih Çal›flma Grubu
Toplant›s› Yap›ld› 
Sözlü Tarih Çal›flma Grubu 27 fiubat
2007‘de yapt›¤› toplant›da sözlü tarih
kitab›n›n iki ay içerisinde bask›ya girmesini
planlam›fl ve yay›n için son düzeltmeler
üzerinde çal›flma yapm›flt›r. 

21 kifli ile saatlerce süren görüflmeler
sonucunda , 1954‘ten bugüne sürece
tan›kl›k eden Oda Baflkanlar›m›z›n, bu
döneme yönelik Oda çal›flmalar›, meslek
politikas›, sosyal, kültürel ve toplumsal
yaflamda Odan›n sorumluluklar› ve hayata
geçirdi¤i çal›flmalar vb. konular›ndaki sessiz
tan›kl›klar› yaz›ya dökülerek ilk bölümü
tamamland›.

‹lk bölümü tamamlanan çal›flmada döneme
iliflkin belge ve dokümanlar›n da kitap
içerisinde yer almas› planlanm›flt›r. Sözlü
tarih kitab›n›n yaklafl›k 800 sayfa olmas›
nedeniyle iki cilt halinde yay›nlanmas›n›n
anlaml› olaca¤› düflünülmüfltür. Metin
üzerinde Komisyon çal›flmalar› devam
etmektedir

Trabzon fiubesi Temsilciler E¤itim Toplant›s› Yap›ld›
9 Mart 2007 tarihinde Trabzon’ da Temsilciler e¤itim toplant›s›
yap›ld›. Toplant›ya HKMO Genel Merkezden, Genel Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN, Genel Sekreter Ertu¤rul CANDAfi, Genel Sayman A. Ülkü
KUTLU ve Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar ‹NC‹ kat›ld›.

Toplant›da Say›n ÖZTEN, temsilcilik çal›flmalar›n›n Odam›z ve
örgütlülük için önemine de¤indi. Say›n CANDAfi sunumu ile son
dönem Oda çal›flmalar› hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. Say›n
KUTLU Oda temsilcilerimize yeni geliflmeler do¤rultusunda ortaya ç›kan

sorunlar ve çözüm önerileri konusunda temsilcilerin görev ve
sorumluluklar›n› anlatt›.

Çorlu Temsilcili¤inde Toplant› Yap›ld›
‹stanbul flubemizce 24 Mart 2007 tarihinde Çorlu ‹lçe Temsilcili¤i’
nde “Kent Bilgi Sistemleri” konulu etkinlik ve üye toplant›s› yap›ld›. Kent
Bilgi Sistemleri seminerinde Doç.Dr. Fatma Gül BATUK makalesini
sunarken, uygulamaya yönelik olarak ise üyemiz Celalettin KILIÇ, firma
olarak yapt›klar› çal›flmalar›, karfl›laflt›klar› sorunlar› ve çözüm önerileri-
ni kat›l›mc›larla paylaflt›. 
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Çorlu ‹lçe temsilcimizin ev sahipli¤i yapt›¤› etkinlikte  Oda Genel
Baflkan› A.Fahri ÖZTEN ve fiube Baflkan› M. Ali CANDAfi, etkinlik
aç›l›fl›nda birer konuflma yapt›lar; Aç›l›fl konuflmalar›nda Odam›z
çal›flmalar›, ülkemizde yaflan›lan  geliflmeler ve mesleki alanlar›m›za
yans›malar›, kadastro, bilgi sistemleri, alt yap› çal›flmalar› vb. konular-
da bilgiler verdiler.

Etkinlik sonras› ‹stanbul flubemiz Trakya bölgesi çerçevesinde Edirne,
K›rklareli, Tekirda¤ il/ilçe temsilci ve üyelerinin kat›l›m› ile ortak bir
toplant› yap›ld›. Oda baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN ve flube yönetim
kurulu üyelerinin kat›l›m› gerçeklefltirilen toplant›da; Gündemde olan
mühendislik – mimarl›k alan›na iliflkin yasa ve yönetmelikler ile Odam›z
çal›flmalar› hakk›nda bilgiler verilirken, üyelerimizden gelen sorular  da
Oda yöneticileri taraf›ndan yan›tland›. Baflar›l› flekilde geçen Trakya
bölgesi etkinlik ve üye toplant›s› günün geç saatine kadar sürdü. 

Etkinli¤e ev sahipli¤i yapan Çorlu ilçe temsilcimiz Erol Gökçek’e ve
etkinli¤e kat›lan tüm üyelerimize teflekkür ederiz.

HKMO Birim Fiyat Komisyonu Toplant›s› Yap›ld›
Birim Fiyat Komisyonumuz 2 Mart 2007 tarihinde Adres Bilgi Sistemi (
Numarataj ) konusunda, ‹stanbul Büyükflehir ve ‹lçe Belediyeleri
Temsilcileri  ve Yap›mc› Müteahhit Firma Yetkililerinin kat›ld›¤› bir
toplant› yapt›.

Söz konusu  toplant›ya baflkanl›k yapan merkez yönetim kurulu üyemiz
Timur Bilinç BATUR, birim fiyat komisyonu çal›flmalar› ve odam›z
faaliyetleri konusunda k›sa bir bilgilendirme yapt›ktan sonra Adres Bilgi
Sistemi konusunda ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Planlama ve
‹mar Daire Baflkanl›¤› Harita Müdürlü¤ü Harita Müdür Yard›mc›s› Salih
KARATAfi söz alarak ‹stanbul ‹li s›n›rlar›nda yap›lan çal›flmalar
hakk›nda detayl› bilgilendirmeler yapt› çeflitli önerilerde bulundu. Daha
sonra s›ras›yla söz alan di¤er kat›l›mc› ilçe belediye temsilcileri ve
serbest çal›flan meslektafllar konu hakk›ndaki görüfl ve önerilerini
sundular.

2006 y›l› için üretilen Adres Bilgi Sistemine (Numarataj) yönelik birim
fiyat ve analizlerimiz
2007 y›l›na iliflkin daha
sa¤l›kl›, nitelikli ve
uygulanabilir bir birim
fiyat analiz üretme
yönünde
komisyonumuzca
çal›flmalar devam
etmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Bölge Müdürleri
Toplant›s› Yap›ld›.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü- Bölge
Müdürleri toplant›s› 15/16 Mart 2007 tarih-
lerinde TKGM’ nünde yap›ld›. Toplant›n›n
ikinci gününde yer alan programa Odam›z
da davet edildi. Odam›z ad›na toplant›ya
Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN  kat›ld›.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü,  Genel
Müdür Yard›mc›lar›, daire baflkanlar›, bölge
müdürleri, proje sorumlular›, baz› özel sektör
çal›flanlar›n›n yer ald›¤› toplant›n›n bu
bölümünde; Genel Müdür Zeki ADLI, Genel
Müdürlü¤ün çal›flmalar› hakk›nda bilgiler
verirken halen devam eden kadastro
çal›flmalar›n›n baflar›l› bir flekilde
sonuçland›r›lmas› için herkese görev
düfltü¤ünü belirtti. Ayr›ca kendilerine iletilen
her türlü s›k›nt›n›n afl›lmas› yan›nda önerilere
de aç›k olduklar›n› ifade eden say›n ADLI,
Baz› haks›z elefltirilere de maruz kald›klar›n›
belirtti.

Özel sektörden toplant›ya kat›lanlar;
çal›flmalar› hakk›nda yaflad›klar› sorunlar›,
yaklafl›k maliyetlerin düflük oldu¤unu, kurum’
dan  beklentilerini dile getirdiler.  

Oda Genel Baflkan› A. Fahri ÖZTEN yapt›¤›
konuflmas›nda, yap›lmakta olan kadastro
çal›flmalar›n› de¤erlendirdi. Odam›z›n bu
konudaki görüfllerinin Oda yay›n
organlar›nda, toplant›larda, panellerde ifade
edildi¤ini belirtti. Ayr›ca  Say›n ÖZTEN
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Baflkan Vekili, TMMOB’ ye ba¤l› di¤er Oda  temsilcilikleri, Odam›z ‹l
temsilcileri, üyelerimiz, konuklar ve yerel bas›n temsilcileri kat›ld›. 

Aç›l›fl’ ta  konuflma yapan Oda Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN;
Odam›z kurulufl y›llar›, yasal mevzuat›, görev ve sorumluluklar›,, son
dönemlerde meslek alanlar›m›zda ilgili gündeme gelen yap›sal
de¤ifliklikler ve konulara yönelik Odam›z çal›flmalar› hakk›nda bilgi
verdi.Ayr›ca Say›n ÖZTEN konuflmas›nda, hizmet binas›n›n aç›l›fl›nda
eme¤i geçenlere baflta Erzurum temsilcili¤i yürütmesinde görevli
temsilci Ersan  SA⁄SÖZ, temsilci yard›mc›s› Hüseyin ÇAKANLI ve
Ayfle  BABUfiCU olmak üzere katk› ve destek verenlere teflekkür etti.

Hizmet binas›n›n aç›l›fl› sonras›  üye,konuk ve misafirlerle birlikte gün
boyu mesleki, sosyal, toplumsal ve güncel olaylar çerçevesinde
görüflmeler yap›ld›.

Meslek Alanlar›m›z ile ‹lgili Mevzuat Düzenlemesinde
Odam›z Görüflleri
Kamu kurum ve kurulufllar›na haz›rlanmakta olan tüzük ve yönetmelikler
hakk›nda Odam›z görüfllerini ilgili birimlere iletmektedir. Bu kapsamda
Tar›m ve Köy ‹flleri  Bakanl›¤›’ na haz›rlanan  Tar›m Arazilerinin
Korunmas› , Kullan›lmas› ve Arazi Toplulaflt›rma Tüzü¤ü , Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanan Tapu Plan Tüzü¤ü  Lisansl›
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar› Yönetmeli¤i, Türk
Standartlar› Enstitüsünce haz›rlanan  Emlak Müflavirli¤i Hizmetleri -
Genel Kurallar-Standartlar› ve Kamu ‹hale Yasas›nda yönelik hizmet
al›mlar›na iliflkin görüfller haz›rlanarak ilgili kurum ve kurulufllara
iletilmifltir. Ancak söz konusu tüzük ve yönetmelik  düzenlenmesine
iliflkin  Odam›z görüfllerine Bültenimizin bu say›s›nda yer s›k›nt›s› olmas›
nedeniyle  yer verilememifl olup bir sonraki Bültenimiz de sizlere
ulaflt›r›lacakt›r. 

yaklafl›k maliyetler ile kurumda çal›flan
mühendislerin ücretlerinin düflük oldu¤unu,
mutlaka yükseltilmesi gerekti¤ini belirtti. Say›n
ÖZTEN, ilk kadastro çal›flmalar›n›n tamam-
lanmas› sonras›, mevcut kadastro paftalar›n›n
2/3’ ünü güncelleme, say›sallaflt›rma ve
yeniden yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤unu gün-
deme getirerek, Harita ve Kadastro
mühendislik hizmetlerinin bilim ve teknolojinin
h›zl› geliflimi ile birlikte önünde uzun y›llar›
alacak çok önemli çal›flmalar›n olaca¤›n›
belirtti. Toplant› sonras› ortak bir yemek yenil-
di.  

Erzurum Temsilcili¤i Hizmet Binas›
Aç›ld›
Erzurum temsilcili¤i hizmet binas› 14 Nisan
2007 tarihinde aç›ld›. Aç›l›fla Genel Baflkan
Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü
KUTLU, Yönetim Kurulu üyesi  Ayhan
B‹NGÖL, Erzurum Büyükflehir Belediye
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BASINA VE KAMUOYUNA

150 YILDIR SÜREGELEN
EMEKÇ‹ KADINLARIN MÜCADELES‹...
DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜNÜZÜ
KUTLUYORUZ.!
150 y›ld›r süregelen emekçi kad›nlar›n mücadelesi...

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü; New York‘ta 8 Mart 1857‘de bir tekstil fabrikas›nda daha iyi
çal›flma koflullar› için greve giden kad›n iflçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkas›ndan ç›kan yan-
g›nda fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak yaflamlar›n› yitirmelerinden bugü-
ne gelen 150 y›ll›k bir mücadelenin ad›d›r. 

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, 1910 y›l›nda Danimarka‘n›n Kopenhag kentinde 2. Enternas-
yonale ba¤l› kad›nlar toplant›s›nda kabul edilmifl ve ancak 1921‘de gerçeklefltirilen 3. Ulus-
lararas› Kad›nlar Konferans›nda tarihinin 8 Mart olarak belirlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

‹ki dünya savafl› y›llar› aras›nda baz› ülkelerde kutlanmas› yasaklanan Kad›nlar Günü,
1970‘li y›llara kadar çeflitli ülkelerde her türlü olumsuz koflullara ra¤men kutlana geldi. Birlefl-
mifl Milletler Genel Kurulu, ancak 1977 y›l›nda 8 Mart‘›n Dünya Kad›nlar Günü olarak kut-
lanmas›n› kabul etti. Kad›nlar tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de emek + mücadele =
ekmek saptamas›yla 8 Mart, eflit ifle eflit ücret, insanca bir yaflam, eme¤in yüce
de¤er olarak kabul edilmesi gibi ilkeleri içinde bar›nd›ran bir mücadele flekli-
ni alm›flt›r. 8 Mart, Emekçi kad›nlar›n aya¤a kalk›p özgürleflmelerinde, sömü-
rüye, zulme, cins ayr›mc›l›¤›na karfl› bir mücadele günüdür.

Ülkemizde de son zamanlarda yaflad›¤›m›z birçok emekçi kad›n sorunu hâ-
la gündemdeki yerini korumaktad›r, iflsizlikten ve yoksulluktan en fazla etki-
lenen yine kad›nlard›r.

Son y›llarda kad›nlara yönelik duyars›zl›¤›n halen devam etmesi düflündürücü
bir olgu olarak görülmektedir.

2005‘te Bursa‘da ev tekstili fabrikas›nda yanarak can veren 5 kad›n ifl-
çisi ile yak›n zamanda Ceylanp›nar‘da günlük 2 YTL karfl›l›¤›nda hiç-
bir sosyal güvencesi olmayan tar›m emekçilerinin Ç›rp› Deresi‘ne kap›-
larak yaflamlar›n› yitirmeleri bu duyars›zl›¤› karfl›m›za koymaktad›r.

1857‘den günümüze 150 y›ld›r, kad›n›n de¤ifltirmeye çal›flt›¤› yazg›-
s›.. Belki de bu mücadele bir 150 y›l daha sürecek. Bu mücadelede, y›l-
g›nl›k asla olmamal› ki süregelen mücadeleye sayg› de¤erini korusun...

Erkek egemen anlay›fla karfl› kad›n›n siyasal, kamusal ve toplumsal alanda etkin
varl›¤›n›n olmas›n›n,
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kad›na yönelik her türlü cinsel, dinsel,
sosyal fliddete ve tacize karfl›
önlemler al›nmas›n›n, cezai ve sosyal
yapt›r›mlar uygulanmas›n›n,

Kad›n eme¤inin görünür k›l›nmas›n›n,
“eflde¤er ifle eflit ücret” ve insanca
yaflanmas›na olanak veren “yeterli
ücret”in sa¤lanmas›n›n,

Cinsiyetçi politikalar›n ve ayr›mc›
yaklafl›mlar›n silinmesinin,

Kad›nlar›n ucuz emek olarak
sömürülmesinin, sigortas›z,
güvencesiz ve korunmas›z
çal›flt›r›lmas›n›n karfl›s›nda durman›n,

Evde, tarlada çal›flarak eme¤i
yeniden üreten kad›nlar›n güvence ve
koruma alt›na al›nmas›n›n,

Kad›n›n anneli¤inin korunmas›n›n,
sosyal destek kurumlar›n›n ücretsiz
olmas›n›n ve art›r›lmas›n›n,

Ve son olarak da, “8 Mart” larda
çal›flan tüm kad›nlar›n “ücretli izinli”
say›lmas›n›n,

Demokratik, sosyal ve bar›fl dolu bir
ülke için vazgeçilmez oldu¤una
inan›yoruz...

Kad›nlar›n kurtuluflunun savafls›z ve
sömürüsüz bir dünya ile olanakl›
oldu¤u bilinci ile...

Yaflas›n 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü

Odam›z çal›flanlar› ile yap›lan
Toplu ‹fl Sözleflmesi kapsam›nda
“ 1 May›s Günü “ tüm çal›flanlar “
8 Mart Günü “ ise kad›n çal›flanlar
ücretli izinlidir.

TMMOB 

HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI

KADINLARIMIZ 

Toprak öyle bitip tükenmez,
da¤lar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman 
hiçbir menzile eriflemeyecekti. 
Ka¤n›lar yürüyordu yekpare
meflaleden tekerlekleriyle 
Ve onlar 
ay›n alt›nda dönen ilk tekerlekti. 
Ay›n alt›nda öküzler 
baflka ve çok küçük bir dünyadan
gelmifller gibi 
ufac›k k›sac›kt›lar 
ve p›r›lt›lar vard› hasta k›r›k
boynuzlar›nda 
ve ayaklar› alt›ndan akan 
toprak, 
toprak, 
ve toprakt›. 
Gece ayd›nl›k ve s›cak 
ve ka¤n›larda tahta yataklar›nda 
koyu mavi humbaralar ç›r›lç›plakt›. 
Ve kad›nlar 
birbirlerinden gizleyerek 
bak›yorlard› ay›n alt›nda 
geçmifl kafilelerden kalan öküz ve
tekerlek ölülerine. 
Ve kad›nlar 
bizim kad›nlar›m›z: 

korkunç ve mübarek elleri 
ince, küçük çeneleri, kocaman
gözleriyle 
anam›z, avrad›m›z, yarimiz 
ve sanki hiç yaflanmam›fl gibi ölen 
ve sofram›zdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen 
ve da¤lara kaç›r›p u¤runda hapis
yatt›¤›m›z 
ve ekinde, tütünde, odunda ve
pazardaki 
ve kara sabana koflulan ve a¤›llarda 
›fl›lt›s›nda yere sapl› b›çaklar›n 
oynak, a¤›r kalçalar› ve zilleriyle
bizim olan 
kad›nlar, 
bizim kad›nlar›m›z 
flimdi ay›n alt›nda 
ka¤n›lar›n ve hartuçlar›n peflinde 
harman yerine kehriban bafll› sap
çeker gibi 
ayn› yürek ferahl›¤›, 
ayn› yorgun al›flkanl›k içindeydiler. 
Ve onbefllik flarapnelin çeli¤inde 
ince boyunlu çocuklar uyuyordu. 
Ve ay›n alt›nda ka¤n›lar 
yürüyordu Akflehir üzerinden Afyon`a
do¤ru.

Nâz›m Hikmet Ran
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ABD‘de 11 Eylül 2001‘de ‹kiz Kuleler ve Pentagon‘un vurulmas› ile yarat›lan
kaotik ortam, baflta ne-conlar olmak üzere çeflitli çevrelerce çok iyi kullan›lm›flt›r.
Neo-conlar ve silah tüccarlar› hamle üstünlü¤ünün kaybedilmesi durumunda
ABD liderli¤indeki tek kutuplu dünya özleminin hayal olaca¤›n› vurgulayarak,
ABD‘nin küresel gücünü aktif biçimde kullanmas› gerekti¤ini, kendi içine
kapanmas›n›n dünya liderli¤ini yitirmesi anlam›na gelece¤i görüflünü hakim
k›lmay› baflarm›fllard›r.

Tarih 1 Ocak 2003... Dünya kamuoyu Amerika‘n›n öne sürdü¤ü Irak‘ta kitle
imha silahlar› oldu¤u iddialar› ile çalkalan›yor... Amerika Irak‘› kendine tehdit
olarak görüyor ve ulusal bütünlük ve istikrar› ad›na herhangi bir kan›t
olmamas›na ra¤men tehdit gördü¤ü ülkeye karfl› müdahale hakk›n› sakl›
tuttu¤unu bildiriyor. Diplomatik görüflmeler, pazarl›klar, uzay›p giden
tart›flmalar...

Tarih 1 Mart 2003.. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Amerika Birleflik
Devletleri‘nin ülkemizde konufllanmas›, Irak‘›n iflgalinde bir cephenin de
Türkiye‘den aç›lmas› yönündeki talebi -savafla ortak ol ça¤r›s›-
de¤erlendirilmekte, savafl ve iflgal karfl›tlar›, bar›fl› ve özgürlü¤ü savunan halk
kesimleri ise sokaklarda yan› bafl›nda binlerce insan›n katledilece¤i “Savafla
Hay›r” sloganlar› atmaktad›r... Nihayetinde tezkere TBMM Genel Kurulu‘nda
kabul edilmez...

Tarih 1 Mart 2003.. Birleflmifl Milletler kitle imha silahlar› denetleyicileri Irak‘ta
kitle imha silah› olmad›¤›n› deklare etmifllerdir...

Tarih 20 Mart 2003.. Amerika Birleflik Devletleri‘nin Irak‘›n gelece¤ini
gökyüzünde yakt›¤› ›fl›klarla karartt›¤› bir gün olarak tarihe geçer...

Amerika kitle imha silahlar›n›n varl›¤›n› ve Irak‘›n kendisini tehdit etti¤ini öne
sürmüfl, iddia etti¤i kitle imha silahlar›na dair tek bir kan›t bulunamamas›na
ra¤men IRAK‘› ‹fiGAL etmifltir. Bu müdahaleye de “operasyon” ad› vermifl,
“demokrasi ve özgürlük ihrac›” yaftas› ile boyayarak dünya kamuoyu ne
oldu¤unu anlayamadan denizafl›r› bu ülkeyi iflgal etmifltir.

Tarih Mart 2007... Tarihi bir dönem yafl›yoruz. Irak iflgal edileli dört y›l oldu
ve dünya halklar› bu haks›z iflgali hala durduramad›. ‹çinde bulundu¤umuz bu
dönem ya Amerikal›lar›n sözde özgürlük ve demokrasi yolundaki hakl› savafl›
ya da bu savafl› durduran halklar›n hakl› zaferi olarak tarihe geçecek...

Kitle imha silahlar› bir yalan ise bilgi ça¤› olarak adland›r›lan 21. yy‘›n ilk
y›llar›n› kana bulayan bu iflgalin as›l nedeni nedir? Kimilerine göre petrol,

kimilerine göre ulusal gündem
kontrolü, kimilerine göre su, kimilerine
göre büyük Ortado¤u projesi,
kimilerine göre Amerikan
ekonomisindeki s›k›flmay›
rahatlatmak... Bize göre hepsi
birden... Ama hesaba kat›lmayan bir
nokta bu gün tek yaflayan fleydir
Irak‘ta: MÜCADELE.

Halklar›n ellerinde, onlar oldukça
tutulacak en büyük silaht›r
MÜCADELE RUHU. ‹nsanl›¤a yarafl›r
bir dünya halk›n eli ile kurulabilir. Bu
nedenle, uzaktan gelse de sesleri,
duymam›z gereken, ortak endifleleri
paylaflt›¤›m›z çok büyük bir insan
toplulu¤u var: Latin Amerika‘n›n asi
çocuklar›, kapitalizmden en çok
darbe yiyen Afrika yerlileri, çeflitli sivil
tolum örgütleri ile Ortado¤u‘nun
ezilen halklar›... Dil, din ve ›rk
temelindeki bölünmelerin solda s›f›r
kalaca¤› bir ortak düflman vard›r:
KAP‹TAL‹ZM. 

UNUTULMAMALIDIR K‹, milyonlarca
insan›n ac›s› haline gelen bu savafl
ve iflgal üzerinden para kazanan
küresel flirketler kapitalizmin ana
yap›lar›d›r. Küreselleflme, tekellerin
afl›r› kara dayanan sermaye birikimi
için savafllar›n her daim var olmas›,
gerginlik ve korku kültürü yarat›larak
halklar›n tahakküm alt›na al›nmaya
çal›fl›lmas›, çevrenin hiçbir canl›
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düflünülmeden sorumsuzca
kullan›lmas› ve dünya kaynaklar›n›n
ve dünya de¤erlerinin ya¤malanmas›
demektir. Bu nedenle, kapitalizmin
egemenli¤i gerçek oldukça savafl
bizden uzak olmayacakt›r. Nedensiz
iflgaller, gözyafl› ak›llar› bunca
kötülü¤ü alamayan insanlar›n
duraksamas›ndan yararlanarak her
gün daha büyük bir alanda yaflam›n
ta kendisi oluyor.

Yan› bafl›m›zdaki Irak ‹fiGAL edileli
dört y›l oldu... 

Irak‘›n iflgali ile uluslararas› siyasette
yeni bir döneme girildi¤i çok aç›k...
Uluslararas› alanda dengeler,
egemen, eflit, ba¤›ms›z devletler
aras›nda bar›fl›n yaflat›lmaya
çal›fl›lmas› üzerine de¤il, ABD‘nin
y›k›c›-k›r›c› politikalar› üzerine
kurulmaktad›r. Dünya ülkeleri ABD‘nin
yandafl› ve karfl›t› olarak saf
tutmaktad›r. Amerikan
hegemonyas›n›n bar›flç›l maskesi
düflmüfl, en kirli, kin dolu yüzü aç›¤a
ç›km›flt›r. Bu nedenle yeni bir dönem
aç›lm›flt›r, uluslararas› siyaset
alan›nda. Irak‘ta bata¤a saplanan
ABD, askeri, iktisadi, ideolojik ve
politik eksende yaflad›¤› ciddi
s›k›nt›lar› aflmaya çal›fl›rken her gün
daha da batmaktad›r. Art›k
sermayenin sözcüsü siyasal iktidar

sahipleri meflru politikalar üretmeye
ihtiyaç duymadan en ya¤mac›, en
yay›lmac› istemlerini hayata
geçirmekten imtina etmemektedirler.

Bilinmektedir ki, Irak‘a özgürlük ve
demokrasi getirece¤ini söyleyen
iflgalciler Irak‘ta binlerce insan›
katlettiler. Bölgede yaklafl›k 2 milyon
Irakl› iç göçe maruz kald›. Ayr›ca 2
milyon Irakl› da baflka ülkelere
kaçmak zorunda kald›. Öte yandan
Amerikan halk› da bu savafltan çok
yo¤un bir flekilde etkilendi,
etkilenmekte. 

‹çinde bulundu¤umuz dönemde tarihi
de¤ifltirecek UMUT veren geliflmeler
de yok de¤ildir: DÜNYA SOSYAL
FORUMLARI Amerikan
Emperyalizmine karfl› kurulan en
genifl tabanl› platformdur. Dünya
Sosyal Forumunda bir araya gelen
halk kesimleri baflka bir dünyay›
mümkün k›lmaya çal›flmaktad›r. Irak
iflgalinin dördüncü y›l›nda, baflka bir
dünyan›n mümkün oldu¤unu yüksek
sesle söylemenin gere¤i ise daha da
aç›k hale gelmifltir.

7. Dünya Sosyal Forumunda al›nan
kararlardan birisi olarak da
örgütlenen bu tav›r savafla karfl›
bar›fl›, sermayeye karfl› insan›,
düflmanl›¤a karfl› dostlu¤u savunan
bir mücadeledir. Geldi¤imiz noktada
yaflamlar›m›z›n her alan›nda savafla,
zülme, ötekilefltirmeye karfl›, yani
fliddete karfl› bir saf tutmam›z
gerekti¤i ve bu hatt›n en temel
anlam›yla insan odakl› bir hat oldu¤u
ortadad›r.

Hat›rlatmak gerekir ki 2003‘te
‹talya‘da, ‹spanya‘da milyonlarca kifli
yürüdü; hükümetler de¤iflti, Irak‘tan
asker çektiler. Türkiye‘de savafl
karfl›tlar› yürüdü ve ülkemizin Irak
iflgaline bulaflmas› engellendi.

Avrupa Sosyal Forumunda al›nan
kararlar yönünde 17 Mart Cumartesi
günü, Irak‘taki iflgale karfl› küresel
eylem günü olarak belirlendi.
Dünyan›n pek çok ülkesinde bir
araya gelen savafl ve iflgal
karfl›tlar›na ülkemizden de binlerce
yi¤it yürek kat›ld›. “Savafl ve ‹flgale
Karfl› 17 Mart Küresel Eylem Günü
Yürüyüflü ve Mitingi” ‹stanbul, Ankara
ve Adana‘da düzenlen etkinliklerle
binlerce kiflinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

Ortado¤u‘da, kan ve göz yafl› her
geçen gün daha da artarak devam
ediyor. Bir insanl›k tarihi yok ediliyor.
Irak etnik ve mezhepsel
parçalanmaya do¤ru h›zla gidiyor.
Irak petrollerinin paylafl›m› yasalarla
meflru hale getiriliyor. Demokrasi ve
özgürlükten söz eden yok art›k.

ABD 20 Mart 2003‘te Irak‘ta ve
Ortado¤u‘da insanl›¤› yok etme
ad›na saat 20:00‘de insanl›k suçu
için dü¤meye basm›flt›r. 

Ortado¤u‘da bar›fl›n, özgürlü¤ün,
demokrasinin, insanl›¤›n ve
ba¤›ms›zl›¤›n hakim olmas› için
herkese görev düflmektedir. Irak‘ta,
Afganistan‘da, Filistin‘de ve
Lübnan‘da savafl ve iflgale karfl›
durmak bir insanl›k görevidir, bir
insanl›k onurudur.

20 Mart saat 20:00‘de iflgal ve
savafla karfl› bar›fl ve özgürlük
güçlerimizi dünya halk› ile
birlefltiriyoruz.

Kahrolsun emperyalizm, yaflas›n
bar›fl, demokrasi ve özgürlük...

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
19 MART 2007
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21 fiubat 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilen “Konut
Finansman Sistemine ‹liflkin Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun” mortgage ad› ile bilinen konut finansman sisteminin
uygulanabilmesi için hukuksal zemini haz›rlamaktad›r. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, mülkiyet kavram› üzerinden
yükselen, gayrimenkullerin hukuki ve toplumsal alg›s›n› de¤ifltiren mortgage
sistemi hakk›nda yanl›fl anlafl›lmalar› engellemek üzere sistemin nas›l
iflledi¤ine dair bilgileri kamuoyu ile paylaflmak, eksik bilgileri gidermek ve
bu flekilde mortgage kredi sisteminin aksakl›klar›n› ve getirilifl amaçlar›n›
kamuoyu ile paylaflmay› görev biliyoruz. Birçok yerde konuflulan mortgage
sistemi ço¤u yanl›fl bilgilendirmeler ile halka aktar›lmaktad›r. Mortgage
konut finansman modeli hakk›nda yanl›fl bilinenler ve Odam›z görüfllerini
afla¤›da bulabilirsiniz.

Mortgage Sistemi ile Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olmak
Hayaldir!
Mortgage sisteminde Bankalar›n tüketicilerinde arad›klar› güvenilirlik
koflulu gere¤i tüketicinin ayl›k kredi geri ödemesi tüketicinin ayl›k gelirinin
% 30‘unu geçmemelidir. Di¤er taraftan, kredi karfl›l›¤› al›nacak konut
bedelinin en az % 25‘lik k›sm› tüketici taraf›ndan nakit ödenmek
zorundad›r. Bu nedenle, tüketici bankaya ayl›k 600 YTL (ortalama bir ev
kiras› üstü de say›labilir) kredi geri ödemesi yapmak istiyorsa tüketicinin
1500-2000 YTL(2 milyar TL) ayl›k geliri olmas› gereklidir. Bunun yan›nda
tüketicinin konut bedelinin % 25‘ini peflin ödemesi koflulu nedeni ile
ortalama bir konutun sat›fl bedeli 72 Bin YTL oldu¤u
düflünülerek, (Büyük kentlerde bu rakama konut bulmak
zor!) 18 Bin YTL nakit paras› olmas›, ayr›ca banka
faizlerinin de % 10 seviyesinde olmas› ve 25-30 y›l
taksit ödemesi gerekmektedir. Görüldü¤ü gibi,
bugün Türkiye‘de banka faizlerinin % 20 seviyesinde
olmas› dikkate al›nd›¤›nda dar gelirlilerin mortgage
kredi sistemi ile kira öder gibi ev sahibi olmas› bir
hayaldir. Bugünkü banka faiz oranlar› ile 54 bin YTL
(54 milyar) kredi al›nd›¤›nda 25 y›ll›k geri ödeme
plan›nda ayl›k tutar 910 YTL (910 milyon TL)‘dir.

Mortgage Dar Gelirlilerin Ev
Sahibi Olmas›n›n De¤il
Finans Sektörüne Ek Araç
Yaratman›n Bir Arac›d›r!
Mortgage kredi sistemi dar
gelirlilerin ev sahibi olmas› için
getirilmifl bir sistem gibi gösterilse de
as›l olarak finans sektörüne ek mali
araç sa¤lanmas›n›n bir arac›d›r. Bu
araç, gayrimenkullerin ipoteklerinin
menkul k›ymet (tahvil, bono, fon)
haline getirilmesi ve ihrac› ile ikincil
piyasalarda gelifltirilmektedir.

Mortgage Mülkiyet ve
Gayrimenkul Alg›s›n›
De¤ifltirmektedir:
Gayrimenkuller Menkul Hale
Getirilmektedir!
Mortgage sisteminin, tüketici için
gayrimenkul teminatl› halen
uygulanmakta olan uzun vadeli
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kredilerden pek bir fark› yoktur. Birincil
piyasalar denilen tüketici ile Banka
aras›ndaki iliflkilerin geçti¤i alanda görünür
herhangi bir de¤ifliklik yoktur. Bu modelin
özel bir konut finansman modeli olmas›n›n
nedeni ikincil piyasalarda ipoteklerin
gördükleri ifllemlerdir. ‹kincil piyasalar olarak
adland›r›lan Banka ile yat›r›mc› ya da arac›
kurum aras›nda ipoteklerin nakte çevrilerek
dolafl›m›n›n gerçekleflti¤i alan finansman
modelinin ay›rdedici özelli¤idir. Bu alanda
gayrimenkuller menkul (tahvil, bono, fon)
hale getirilmekte ve al›n›p sat›larak dolafl›m›
h›zland›r›lmaktad›r. 

Mortgage Sistemi Yerel
Sermayenin Küresel Sermaye ‹le
Bütünleflmesinin Arac›d›r!
Mortgage sistemi, ikincil piyasalardaki
ifllemlerin uzun vadeli müflterilerinin yabanc›
sermaye olaca¤› öngörüsü ile yabanc›
sermayenin ülkeye çekilmesine dayal›
büyüme politikas›n›n bir parças›d›r.
Mortgage sistemi ile gayrimenkuller menkul
hale getirilecek, yabanc› yat›r›mc›lara
sat›lacakt›r. Yüksek faizi ile yat›r›mlar›n
Türkiye finansman piyasas›na çekilmesi
sa¤lanacakt›r. Di¤er taraftan, Bankalar
yat›r›mc›lardan gerekli mevduat›
toplayamad›klar› takdirde uzun vadeli
krediler için uluslararas› bankalardan
sendikasyon kredisi alacaklard›r. Türkiye faiz
oranlar›n›n yüksekli¤i, enflasyon oranlar›n›n
de¤iflkenli¤i ile beliren düflük kredi notu ile
daha yüksek faizle uluslararas› alandan kredi
almaktad›r. 

Mortgage Sistemi ile
Konutlar Rant Arac› Haline
Getirilmektedir!
Mortgage kredi sistemi gayrimenkullerin
ihrac›n› kolaylaflt›rarak rant arac› haline

getirmektedir. Bu nedenle insanlar›n temel haklar›ndan olan bar›nma
hakk› kaybolmakta, bu hakk›n bir unsuru olan konutlar›n rant arac›
haline gelmesine neden olmaktad›r. Bu de¤iflim, mülkiyet kavram›n› da
de¤ifltirmekte ve belli kesimlerin elinde toplanan bir ayr›cal›k haline
gelmektedir.

Emlak Kredi Bankas›n›n Özellefltirilmesi
Türkiye‘de Emlak Kredi Bankas› ile verilen kredilerden biri olan konut
kredisi, konutun bir bar›nma hakk› oldu¤u anlay›fl›ndan ve sosyal
devlet ilkesinden yola ç›k›larak dar gelirli yurttafllar›nda konut sahibi
olmas› amac›na yönelikti. E¤er dar gelirli yurttafllar›n konut sahibi
olmas› isteniyorsa Emlak Kredi Bankas›‘n›n özellefltirilerek(sat›larak)
tasfiye edilmemeliydi.

Amerikan Hayali Gerçek Olmuyor!
Bu kredi sistemi belli bir kesim taraf›ndan kullan›labilecek, bu nedenle
de konutlar›n belli bir kesimin elinde toplanmas›na neden olacakt›r.
Mülkiyet bir kesimin elinde toplan›rken, dar gelirli kesim
mülksüzlefltirilmektedir. Kredi sisteminin sadece ekonomik istikrar
koflullar›nda uygulanabilirli¤i, tüketiciyi ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›
yolunda bir nefer haline getirmektedir. En temel haklar›ndan olan
bar›nma hakk› için konut sahibi olmak üzere kredi alan orta gelirli
aileler ev sahibi olabilmek için ekonomide istikrar› bozaca¤› düflünülen
her türlü eylem ve etkinlikten uzak duracakt›r. Bu do¤rultuda da bireyler
disipline edilmektedir.

Görüldü¤ü gibi mortgage kredi sistemi as›l olarak dar gelirlilerin ev
sahibi olmas› için de¤il, mali piyasalara ek finansman araçlar›
yaratmak amac› ile getirilmifltir. Di¤er taraftan, dar gelirlilerin bu kredi
sisteminden yararlanmas›n›n olanaks›zl›¤› say›sal verilerle anlat›ld›¤›
gibi bir hayaldir. 

Bu sistem, büyük bir halk kesimini hayal k›r›kl›¤›na sürüklemeden
kamuoyu bilgilendirilmeli ve uyar›lmal›d›r. Bu amaçla haz›rlanan
sistemin ifllemesi, sak›ncalar› ve yanl›fl bilinenleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
içeren raporumuz Odam›z websayfas›nda yay›nlanm›flt›r.

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO 
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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TÜRK‹YE‘DE Y‹RM‹Y‹ AfiKIN YILLIK GÜNDEM MADDES‹:
YABANCILARA TAfiINMAZ SATIfiI
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak kamuoyunun
bilgilendirilmesi konusundaki sorumlulu¤umuzdan hareketle
yay›nlad›¤›m›z “Neoliberalizmin K›skac›nda Türkiye Topraklar›” bafll›kl›
raporumuz ile “topra¤›n, geçmifl deneyimlerin ›fl›¤›nda kredilerin
karfl›l›¤›nda gözden ç›kar›lmas›n›n, meta haline getirilerek sat›fla
ç›kar›lmas›n›n yanl›fl oldu¤una vurgu yapm›fl; topra¤›n mülkiyet ile
birlikte ele al›nd›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ün simgesi oldu¤unu,
toplumsal bir de¤er olan topra¤›n k›sa dönemli ekonomik ç›karlar için
yabanc› sermayeye sat›lmas›na karfl› durdu¤umuzu ifade etmifl,
yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›nda bilimsel s›n›rlamalar›n getirilmesi ile
düzenlemelerin yap›lmas› gereklili¤ini” belirtmifltik. Genel olarak bu
de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda da 5444 say›l› yasan›n özelindeki
endiflelerimizi dile getirmifltik. 

1984‘den bu yana süren yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl› konusunda
devam eden hukuk savafl›nda önemli bir geliflmeye daha tan›k olduk.
Konuyu yak›ndan takip eden Odam›z Yabanc›lara Toprak Sat›fl›nda
bilimsel olmayan k›s›tlar›n yer ald›¤›, siyasi iktidar›n yetki alan›n›
geniflleten Yasa hükümleri konusunda Anayasa Mahkemesi‘nin karar›
ile vurgu yap›ld›¤› görülmüfl, fakat di¤er yandan yeni endifleler ortaya
ç›km›flt›r. 

Anayasa Mahkemesi, Ana Muhalefet Partisi‘nin 29.12.2005 tarihli
5444 say›l› “Tapu Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un

baz› maddeleri ile f›kralar›n›n iptallerine ve
yürürlüklerinin durdurulmas›na karar verilmesi
istemi ile Anayasa Mahkemesi‘ne açt›¤›
davada, 12 Nisan 2007 tarihinde yaz›l› ve
görsel bas›nda yer alan bilgilere göre
Anayasa Mahkemesi söz konusu yasan›n “...
yüzölçümü miktar›n› otuz hektara kadar
art›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” ve
“..yabanc› uyruklu gerçek kiflilerin il baz›nda
edinebilecekleri tafl›nmazlar›n, illere ve il
yüzölçümüne göre binde befli geçmemek
üzere oran›n› belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir” hükümlerinin iptaline karar verdi¤i
belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasa
hükümlerinin gerekçeli kararlar›n›n
aç›klanmamas›n›n belirsizli¤e neden olmas›
ihtimaline karfl› en k›sa zamanda
kamuoyunun ve ilgili çevrelerin bu konuda
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli
karar›n aç›klanmas› afla¤›da belirtilecek olan
hukuki bofllu¤un doldurulmas›na temel teflkil
edecektir. Bu do¤rultuda, en k›sa zamanda
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan gerekçeli
karar›n aç›klanmas› önem kazanmaktad›r. 

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan “..yabanc›
uyruklu gerçek kiflilerin il baz›nda
edinebilecekleri tafl›nmazlar›n, illere ve il
yüzölçümüne göre binde befli geçmemek
üzere oran›n› belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir” hükmü; bir taraftan Bakanlar
Kurulu‘na verilen yetki nedeni ile iptal
edilirken; di¤er taraftan il yüzölçümünün
binde befli k›s›tlamas› yürürlükten kalkmakta,
bu anlamda yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›nda
k›s›tlamalara iliflkin bir boflluk gündeme
gelmektedir. Bu hukuki bofllu¤un zaman
kaybedilmeden giderilmesi için ivedilikle
giriflim yap›lmal›d›r. 
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Yukar›da belirtilen çekincelerin
ortadan kald›r›lmas› için, Oda
olarak,

• ‹l yüzölçümünün binde befli
oran›ndaki s›n›rlaman›n yerine il imar
planlar›ndan kamuya ait alanlar,
korunmas› gerekli tar›m arazileri, su
havzalar›, vb. düflüldükten sonra
kalan alanlar üzerinden binde befli
s›n›rlamas›n›n getirilmesi,

• Otuz hektara kadar art›fl›n yeni
düzenlemelerde yer almamas› ve
yabanc›lar›n tafl›nmaz edinimine
iliflkin yasada yer alan iki buçuk
hektar›n da afla¤› çekilmesi,

gerekti¤inin bir kez daha alt›n›
çiziyoruz.

Bir kez daha yineliyoruz çünkü söz
konusu hükümlerden Bakanlar
Kurulu‘nun yetkili k›l›nmas›na dair
çekinceler ve bu hükümlerin
Anayasa‘ya ayk›r›l›¤›n›n alt›,
Anayasa Mahkemesi‘nin 2003/70
Esas Say›l›, 2005/14 say›l› 2003
tarihli 4916 say›l› “Çeflitli
Kanunlarda ve Maliye Bakanl›n›n
Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararnamede
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun”un baz› maddelerinin iptaline
iliflkin aç›klad›¤› gerekçeli karar›nda
çizilmifltir. 

Özetle, mülkiyet hakk›n›n Kanun ile
düzenlemesi gerekti¤inden yola
ç›karak, flöyle devam etmifltir:
“mülkiyet hakk›n›n s›n›rlayan esaslar›n
yasa ile düzenlenmesi, Anayasa‘n›n
35. maddesinin gere¤idir. Bu
konuda, Bakanlar Kurulu karar› ile

yap›lacak bir düzenleme,
Anayasa‘n›n 35. maddesi ile
ba¤daflamaz.....Bu düzenleme, ayn›
zamanda mülkiyet haklar›n›n
s›n›rlanmas› olaca¤› için,
Anayasa‘n›n 13. maddesine de
ayk›r› düflecektir; çünkü Anayasa‘n›n
13. maddesinde hak ve özgürlüklerin
kanunla s›n›rlanaca¤› ilkesi yer
almaktad›r.”

Son olarak da, Bakanlar Kurulu‘nun
bu konuda yetkili k›l›nmas›n›n
Anayasa‘ya ayk›r› oldu¤una
de¤inmifltir: “Söz konusu 35.
maddenin 5. f›kras›nda Bakanlar
Kurulu‘na verilen yetki kanunun
uygulama esaslar›n› belirlemeye
yönelik bir düzenlemeye iliflkin
olmay›p, asli bir düzenleme
yetkisidir.” Anayasa‘da gösterilen
ayr›k haller d›fl›nda, yasalarla
düzenlenmemifl bir alanda
yürütmenin subjektif haklar› etkileyen
bir kural koyma yetkisi
bulunmamaktad›r. Yürütmenin söz
konusu 35. maddenin 5. f›kras›ndaki
gibi bir düzenleme yapmaya yasa ile
yetkili k›l›nm›fl olmas› dahi, bu
sonuca etkili de¤ildir....Bu,
Anayasa‘n›n 7. maddesine göre
yetki devridir..... Anayasa‘n›n
Bafllang›ç k›sm›n›n 4. paragraf›nda
yer alan kuvvetler ilkesine de
ayk›r›d›r.... Bir kanunun
uygulanaca¤› ya da
uygulanmayaca¤› yerler, Kanunda
gösterilmesi gereken bir husustur.”

Görüldü¤ü gibi, Anayasa
Mahkemesi‘nin 2003 y›l›nda verdi¤i
iptal karar› gerekçeleri, hala

geçerlili¤ini korumaktad›r. Sonuç
olarak, bu endiflelerin giderilmesi
için, gerekçeli karar›n yay›mlanmas›,
bu temelde de bilimsel k›s›tlamalar›n
yer ald›¤› yeni düzenlemeler
yap›lmal›d›r. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak, yap›lmas› gerekli yeni
düzenlemede,

• yabanc›lar›n ülke genelinde
edinebilecekleri tafl›nmaz ile
ba¤›ms›z ve sürekli nitelikli s›n›rl› ayni
haklar›n toplam yüzölçümü yasada
belirtildi¤i gibi iki buçuk hektar›n da
alt›na indirilmeli ki her insana
tan›nmas› gereken konut hakk›
düzeyinde olmal›,

• karfl›l›kl›l›k ilkesinin sadece hukuksal
de¤il, fiilen denklik ilkesi boyutunda
düzenlenip uygulanmal›,

• binde befllik oran›ndaki s›n›rlama il
yüzölçümü üzerinden de¤il, imar
planlar›nda tan›mlanan konut ve
ticaret alan› üzerinden yap›lmal›

diyoruz.

Ayr›ca, Anayasa Mahkemesince
gerekçeli karar›n aç›klanmas› ve bu
yönde yasal düzenleme yap›l›ncaya
kadar yabanc›lar›n mülk edinimi
durdurulmal›d›r. Bu konuda, en k›sa
zamanda yetkililerin gerekli tedbirleri
almas› konusunda hareketi geçmesi
gerekti¤ine inan›yoruz.

TMMOB
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‹stanbul‘da Haydarpafla, Galataport, Sevda Tepesi, Karayollar› ve
‹ETT Garaj› gibi nice kamu arazisi üstünkörü planlarla yerli ve yabanc›
sermayedarlara pazarlanmaktad›r. Kamu arazilerinin talan› anlam›na
gelen bu süreci teflvik eden iktidar›n, tüm h›z›yla çal›flmalar›na devam
etmekte oldu¤unu yak›n zamanda gerçekleflen Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü ve ‹ETT Garaj› arazilerinin sat›fl›nda bir kez daha
görmekteyiz. Karayollar› Genel Müdürlü¤ü‘nün ‹stanbul Levent‘teki 96
bin 500 metrekarelik arazisi ile yine ayn› semtteki 46 bin 241
metrekarelik ticaret ve konut arazisini bar›nd›ran ‹ETT Garaj› arsas›n›n
sat›lmas› 1980 sonras› uygulamaya konulan neo-liberal politikalar›n
aç›k bir göstergesidir. Bu nedenle, bu arazilerin sat›fl› s›radan bir
özellefltirme de¤ildir, üzerinde derinlikle düflünülmesi gerekmektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak kamu arazilerinin
özellefltirilmesinin sak›ncalar›n› her platformda dile getirmekte, flu
günlerde çarp›c› bir talan politikas› ile yüzyüze oldu¤umuzu gösteren
verileri kamuoyu ile paylaflmaya devam etmekteyiz. Karayollar› ve ‹ETT
arazilerinin sat›fl› da bu nedenle üzerinde durulmas› gereken
gayrimenkul özellefltirme örneklerindendir.

Bilindi¤i gibi 2003 y›l›nda kabul edilen fakat baz› maddeleri 2005
y›l›nda yürürlü¤e giren 5018 say›l› “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Yasas›” ile eski bütçe sisteminde konsolide bütçe kapsam›na giren

yaklafl›k bir düzine kamu kurum ve kuruluflu
Genel Bütçe kapsam›na al›nm›fl, bu
do¤rultuda bu kurum ve kurulufllar›n
tafl›nmazlar›n›n Hazine‘ye devredilmesi
öngörülmüfltür. Bu devir ile tafl›nmazlar›n
sat›fl› kolaylaflt›r›lm›flt›r. Bu kurulufllardan bir
tanesi de Karayollar› Genel Müdürlü¤ü‘dür.
Tafl›nmazlar›n›n Hazine‘ye devri devam
eden Karayollar› Genel Müdürlü¤ü‘nün
arazilerinin sat›fl›, gayrimenkul
özellefltirmelerinin önemli bir parças›d›r. 

Ayn› bölgede bulunan ‹ETT Garaj›n›n sat›fl›
da arsan›n ‹stanbul Bo¤az›na hakim konumu,
önemli ticaret ve al›flverifl merkezleri ile ana
ulafl›m hatt› üzerinde olmas› nedeni ile paha
biçilemez de¤ere sahiptir. Bu arazi de 21
Mart 2007 günü aç›k art›rma ile Karayollar›
arazisine talip olan ancak araziyi Zorlu‘ya
kapt›ran (!) Sama Dubai‘nin olmufltur. Dubai
fleyhi El Makdum‘un flirketi olan Sama
Dubai‘ye sat›lan ‹ETT Garaj› arsas›na
yeralt›na ve yerüstüne toplam 243 bin
metrekare inflaat yap›labilecektir. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi yetkililerinin “sorunsuz,
bu nedenle Karayollar› arsas›ndan bile
de¤erli” dedikleri arsan›n 3 emsal imar›
bulunmaktad›r. Yani araziye 138 bin
metrekare yer üstü inflaat yapmak olanakl›
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konut ve ticaret alan›na dönüfltüren Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›‘na
karfl› aç›lan dava henüz sonuçlanmam›flt›r. ‹çinde tescilli eserlerin
bulundu¤u arsa, An›tlar Yüksek Kurulu‘nun karar›yla Do¤al ve Tarihi Sit
Alan› ilan edilmifltir. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›‘n›n Büyükflehir ve
Befliktafl Belediyelerini devreden ç›kartarak re‘sen onaylad›¤› plan
de¤iflikli¤i için Kültür ve Tabiat Varl›klar› Kurulu‘nun onay› da
al›nmam›flt›r. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan re‘sen yap›lan,
‹stanbul Çevre Düzeni Plan› ile uyuflmayan imar plan›yla bu alan,
sermaye çevrelerinin ilgi alan›na zaten girmifltir. Di¤er taraftan, Çevre
ve Orman Bakanl›¤›, asli görevi olan, 1/100.000 ölçekli ‹stanbul
Çevre Düzeni Plan› yap›m yetkisini, ülke çap›nda bütünleflik planlama
ad›na, planlama hiyerarflisini ihlal ederek, bir protokolle ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi‘ne devretmifltir. Çeflitli demokratik kitle
örgütlerinin, sendikalar›n yarg›ya götürdükleri bu sat›fl hakk›nda
gösterilen h›z di¤er bir hukuki çeliflkidir. 

Bu varl›k (Gayrimenkul) sat›fllar›, karfl› durufl sergiledi¤imiz özellefltirme
mant›¤›nda da bir dönüm noktas›d›r. Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›‘n›n özellefltirme felsefesini “devletin, asli görevleri olan
adalet ve güvenli¤in sa¤lanmas› yolundaki harcamalar ile özel sektör
taraf›ndan yüklenilemeyecek altyap› yat›r›mlar›na yönelmesi,
ekonominin ise pazar mekanizmalar› taraf›ndan yönlendirilmesidir”
fleklindeki tan›m› bile, kamu yarar›n› ve kamu hizmetini ön plana
ç›karan mesleki demokratik kitle örgütü olan Odam›zca
özellefltirmelerin hiç bir alanda kabul edilmemesi için yeterlidir. Kald›
ki, Karayollar› arazisinin sat›fl yönteminin Özellefltirme Kanunu‘na da
ayk›r›l›klar tafl›d›¤› söylenebilir.

Di¤er taraftan, özellefltirmeden sa¤lanacak gelirin Bakanlar Kurulu
karar› ile kullan›laca¤› gerçe¤i de verimlilik ölçütü hakk›nda bir
tereddüt yaratmaktad›r. Sadece Karayollar›na ait gayrimenkul
sat›fl›ndan elde edilecek gelir, son yedi y›lda elde edilen gayrimenkul
özellefltirmeleri gelirlerinin yaklafl›k 3 kat› büyüklü¤ündedir. Bu sat›fl
has›las›n›n yar›s›n›n ayn› y›l peflin olarak ödenece¤i ve bu dönemin
seçim dönemine gelmesi, endifleleri had safhaya ç›karmaktad›r. 

Bu noktada, bu arazilerin kullan›lmad›¤› ve at›l durumda durmas›
nedeni ile özellefltirildi¤i düflünülebilir, ki en sorunlu nokta buradad›r.
Öncelikle, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Türkiye‘de otoyollar›n ve
otoyolculu¤un okulu olarak tan›mlanabilecek, bu arazinin ve üzerindeki
binalarla birlikte y›llarca bo¤az köprüleri ve Marmara Bölgesindeki
Otoyol viyadüklerin bak›m onar›m, iflletme görevini yerine getirmifl ve
halen faal olan bir kurumdur. Bu güzel kentimizde Karayollar›na ait
de¤eri yüksek acaba baflka arazilerde mi sat›fl için s›rada
beklemektedir. Bu yönde bilgiler gündeme gelmektedir. Bu kurumun
yerinden edilerek arazisinin sat›fl› hukuki de¤ildir. Bu varl›klar›n at›l
durumda olmas› söz konusu olmad›¤› gibi e¤er at›l durdu¤una dair bir

hale getirilmifltir. Ayr›ca yerin alt›na yap›lacak
ve ticari fonksiyon verilebilecek 3 katta da
yaklafl›k 100 bin metrekare alan
bulunmaktad›r. Böylelikle yeralt›na yap›lacak
yap›lar otoparklar hariç 243 bin 645
metrekarelik bir inflaat alan› söz konusudur.
Arsada belirlenen “bodrum katlar› hariç 3
emsal” gibi rekor düzeydeki imar hakk›na
karfl› duyarl› çevrelerce olas› iptal davalar›n›n
aç›lmas› durumunda, sadece bu inflaat
oranlar› de¤il, arsan›n konumundan
kaynaklanan planlama ilkeleriyle uyumsuzlu¤u
göze çarpmaktad›r. 1980 y›l› onayl› ‹stanbul
Metropoliten Alan Naz›m Plan Belgelerine
göre; geniflleme rezerv alan›, kavflak
revizyonu planlamas›, Bo¤aziçinin silüetinin
yükseklik s›n›r› ile korunmas›, kent içi yol
planlamas› ilkeleri emsalin 3‘e ç›kart›lmas›nda
ne kadar dikkate al›nm›flt›r? 

Bu arazilerin sat›fl› de¤erlendirilirken söz
konusu arsalar›n hukuki durumu, sat›lan
varl›¤›n büyüklü¤ü ve de¤eri, ‹stanbul‘un
altyap› sorunlar›(içmesuyu, kanalizasyon,
do¤algaz, telefon, elektrik, ulafl›m vb.)
kentsel planlamada nerede olundu¤u ve son
olarak da kamu mallar›n›n özel mülkiyete
geçmesi üzerinde düflünülmesi gereken
konulard›r.

Öncelikle Karayollar› arazisi konusunda
kamuoyuna hat›rlatmak gerekir ki; bölgeyi
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Hazine arazisi kavram›n›n alt›n›
çizmek gerekmektedir. Halk›n mal›
olan bu tür varl›klar›n k›sa dönemli
ekonomik hareketlilik ve sermayenin
teflvik edilmesi için kullan›lmas›
sosyal devlet anlay›fl›na vurulan bir
darbedir. Özel sektöre geçen bu
araziden halk›n yararlanmas› söz
konusu olamayacakt›r.



kan› vard›ysa bile bu alan›n say›s›z
altyap› sorunlar› ile karfl› karfl›ya olan
‹stanbul‘da çok daha uzun dönemli
planlar ile daha çok nüfusa hizmet
vermek ve kentleflmenin sa¤l›kl›
gerçeklefltirilmesi yolunda
kullan›labilmesi olas›l›¤› akla
gelmeliydi. Unutulmamal›d›r ki, bu
gayrimenkuller kamunun mal›d›r ve
kamu yarar›na kullan›lmal›d›r. ‹stanbul
gibi nüfusun çok h›zl› artt›¤›, konut,
trafik gibi altyap› sorunlar›n›n yo¤un
oldu¤u, kaçak yap›laflman›n % 60‘a
vard›¤› bir kentte bu çapta büyük
arsalar›n bu sorunlar›n çözümünde
kullan›lmas› beklenirdi. Bu alanlar›n
kamu yarar›na kullan›lmas›n›n
sa¤layaca¤› sosyal faydan›n
özellefltirmeden sa¤lanacak tek
seferlik parasal gelirin kat be kat
üstünde olaca¤› bir gerçektir.

Ne var ki, ‹stanbul‘da sözü edilen
biçimde bir de¤erlendirmenin
yap›lmamas›, unutkanl›k eseri
de¤ildir. Sorun uzun dönemli
planlaman›n ne için yap›laca¤›d›r.
Belediye yöneticilerinin ve siyasal
iktidar›n bilinmektedir ki ‹stanbul için
bir planlar› vard›r, ak›llar›nda gizli de
olsa. Bu planda, ‹stanbul küresel
ticaret merkezidir. Sorulmas› gereken
soru bu plan›n çerçevesini kim
oluflturmufltur. Kent üzerinde kent
sakinlerinin hiçbir söz hakk›
bulunmad›¤›, al›fl›ld›k senaryolardaki
gibi ‹stanbul‘a gökdelenler dikilecek,
her yer al›flverifl merkezi olacakt›r. 

Yerli ve yabanc› sermaye gruplar›n›n
gayrimenkule ve ifl merkezlerine
yat›r›mlar›n›n gün geçtikçe artt›¤›,
gayrimenkul yat›r›m›n›n ekonomik
istikrars›zl›¤›n hüküm sürdü¤ü
co¤rafyalarda ak›lc› bir yat›r›m haline
gelmesi ile gayrimenkul alg›m›z da

de¤ifltirilmektedir. Ticaret merkezi
haline getirilen ‹stanbul‘da gün
geçtikçe pahal›laflan yaflam tarz›,
kent sakinlerinin kentten
uzaklaflmalar›na neden olmaktad›r.
‹stanbul‘a biçilen bu rol insan odakl›
de¤ildir. ‹çme suyu d›flar›dan tafl›nan,
trafi¤i karmakar›fl›k olan, kaçak
yap›laflman›n üst seviyede olan,
solunacak havaya muhtaç ve Dünya
Kültür Miras› Listesinden ç›kar›lmas›
gündemde olan ‹stanbul kentinin
kimliksiz bir metropol haline gelmifl
olmas›n› umursamadan, ‹stanbul,
büyük sermayedarlara pazarlanmaya
devam edilmektedir. Bu nedenle,
dikilen gökdelenler ve özel mülke
geçirilen bu büyüklükteki arsalar
nedeni ile kent dokusu alarm
vermeye bafllad›¤› zaman son iki
devasa özellefltirmeden sa¤lanan
1,5 milyar dolar bu kirlili¤i önlemeye
yetmeyecektir.

Siyasal iktidarlar taraf›ndan, ülkemiz
arazileri konusunda bütün
düzenlemeler, bilimin ve tekni¤in
›fl›¤›nda kamu yararlar›
do¤rultusunda yap›lmas› gereken
uygulama ve planlar hiçe say›larak
özel sermayenin kâr alanlar› haline
getirilerek neo-liberal politikalar
do¤rultusunda yap›lmaktad›r. Bu
noktada, Hazine arazisi kavram›n›n
alt›n› çizmek gerekmektedir. Halk›n
mal› olan bu tür varl›klar›n k›sa
dönemli ekonomik hareketlilik ve
sermayenin teflvik edilmesi için
kullan›lmas› sosyal devlet
anlay›fl›na vurulan bir darbedir.
Özel sektöre geçen bu araziden
halk›n yararlanmas› söz konusu
olamayacakt›r. Hizmet edilenin halk
y›¤›nlar› de¤il az›nl›k olan sermaye
s›n›f› oldu¤u gözden kaçmamal›d›r.

Bu anlay›fl ve yaklafl›mla devam
edilecek olursa bu arazi sat›fllar› son
olmayacakt›r. Özellefltirmenin
kurumsal olarak yürütüldü¤ü bir
ülkede kamu yarar›ndan
bahsedilemez. 2 Mart 2007 Cuma
günü Resmi Gazete‘de yay›nlanan
Özellefltirme Yüksek Kurulu karar› da
bunun en belirgin, en somut
örneklerinden biridir. Bu kararlar ile
kamuya ait alanlar›n sat›fl›na olanca
h›z›yla devam edilece¤i ülkemizin
üretim ekonomisinden uzaklaflarak
rant ekonomisine teslim edilece¤i ve
özellefltirme ad› alt›nda kamuya ait
varl›klar›n pazarlanmas›na devam
edilece¤i bir kez daha
görülmektedir. Bilinmektedir ki bir
taraftan kamuya ait araziler
özellefltirmeler ad› alt›nda yerli ve
yabanc› sermaye fark etmeden kim
daha çok para verirse ona sat›l›rken
di¤er taraftanda ülke topraklar› çeflitli
yasal düzenlemelerle sermaye
gruplar›na pazarlanmaktad›r.
Topra¤›n ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ün
simgesi oldu¤u ilkesi unutulur olmaya
m› bafllam›flt›r?

Ülkemiz için gereken fley, üretim
ekonomisine geçerek planl› bir
flekilde sanayi alan›nda, tar›m
alan›nda, e¤itim ve sa¤l›k
alanlar›nda yap›lacak alt yap›
yat›r›mlar›d›r.

Kamu arazilerinin pazarlanmas›na
karfl› kamuoyunu duyarl› olmaya ve
sonuçlar› konusunda ilgili meslek
kurulufllar› ile örgütlerini halk›m›za
do¤ru bilgileri vererek
bilinçlendirmeye davet ediyoruz.

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
22 Mart 2007
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KAMU ‹HALE KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K TEKL‹F‹ NEY‹
AMAÇLAMAKTADIR? (4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi)

2002 y›l›nda IMF‘nin kredi önkoflulu olarak belirledi¤i ve bu do¤rultuda
ivedilikle ç›kar›lan 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu bir çok kez
de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Bu do¤rultuda yap›lan son çal›flma da TBMM‘nin
ilgili komisyonunda ele al›nan “Kamu ‹hale Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi”dir. Yabanc› tekellerin önündeki engellerin
kald›r›lmas›, mühendislik ve mimarl›k hizmetlerinin temizlik hizmetleri ile
beraber ele al›nmas› gibi bir çok konuda tart›flma konusu olan yasa, yeni
bir düzenleme ile gündeme oturmaktad›r. 

Kamu ihale yasas›nda, mühendislik, mimarl›k alan›na yönelik olarak hizmet
ve yap›mla ilgili düzenlemelerde bir çok eksikli¤in gündemde oldu¤u ve
s›k›nt›lar›n yafland›¤› bilinen bir gerçektir. Söz konusu bu eksikliklerin ve
hatal› uygulamalar›n giderilmesi için TMMOB ve bilefleni Odalar ciddi
çal›flmalar yapm›fllard›r. Yap›lan çal›flmalar, haz›rlanan görüfl ve raporlar
gerek Kamu ‹hale Kurumu‘na ve gerekse Bakanl›k birimlerine iletilmifltir. 2
fiubat 2007 tarihinde TBMM Baflkanl›¤›na iletilen “Kamu ‹hale Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi”, sözü edilen ve uygulamada
yaflan›lan s›k›nt›lardan hareketle oluflturulan görüfl, öneri ve raporlar yok
say›larak, dikkate al›nmayarak düzenlenmifltir. Kanun teklifinde sadece
siyasal iktidar›n kurumun özelinde kendine göre sorun gördü¤ü alanlarda
düzenlemeler getirmektedir. 

TBMM Baflkanl›¤›‘na sunulan, AKP taraf›ndan atanan Kurul üyelerinin
görev sürelerinin uzat›lmas›na yarayacak Kanun Teklifi‘nin seçim öncesinde
gündeme getirilmesi, Kurul üyelerinin siyaset yasa¤›n›n kald›r›lmas› ile
kifliye özgü, ba¤›ms›zl›k ilkelerini y›kan bir yap›n›n önünü açmas› ve
Kurul‘un incelemelerinin flikayet konusu ile s›n›rland›r›lmas› ile de Kurul‘un
elini kolunu ba¤layacak bir durumu yarataca¤› nedenleri ile
düflündürücüdür ve elefltirilere maruz kalaca¤› aç›kt›r.

Söz konusu Yasa Teklifi afla¤›daki düzenlemeleri getirmektedir:
Öncelikle, Kanun Teklifi‘nin Genel Gerekçesinde “Kurumun ve Kurulun
iflleyifline iliflkin etkin ve verimli bir yap›n›n oluflturulmas›na yard›mc› olmak
üzere yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktad›r. ... karar mekanizmas›n›n
daha h›zl› iflleyebilmesi için Kurulun yedi kifliden oluflmas› öngörülmekte,
görev süreleri düzenlenmektedir” denilmektedir. Fakat, Teklifte düzenlenen
baz› maddelerin etkin ve verimli çal›flma ile nas›l ba¤daflt›r›ld›¤›na
de¤inilmemekte, anlafl›lamamaktad›r. Bunlar›n bafl›nda da Kurul üyelerinin
seçilebilme flartlar›ndan biri olan siyaset yasa¤›n›n kald›r›lmas›na yönelik
düzenleme gelmektedir. Di¤er taraftan, Kurul üyelerinin görev süresinin
uzat›lmas›n›n da genel gerekçedeki unsurlarla ba¤› aç›kl›¤a
kavuflturulamam›flt›r. Bu düzenlemeye afla¤›da ayr›nt›l› olarak
de¤inilecektir.

Kurul Üye Say›s›, Görev Süresi, Seçilebilme
fiartlar› : 
• Kamu ‹hale Kurumu‘nun mevcut yasaya göre
10 üyesi bulunmakta, görev süreleri de befl y›l
olarak belirlenmektedir. Kanun teklifi ile Kurul üye
say›s› yediye düflürülmekte, görev süreleri de alt›
y›la ç›kar›lmaktad›r: “Kurumun karar organ› yedi
üyeden oluflan Kamu ‹hale Kurulu‘dur.”, “Kurul
üyelerinin görev süresi alt› y›ld›r.”

• Di¤er taraftan, baflkas›n›n süresini
tamamlamak üzere seçilen üyelerin de
toplamda befl y›l görev yapmas›
öngörülmektedir. Bu düzenleme 4734‘e
eklenen Geçici 8. Madde ile getirilmektedir:
“..bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce
baflka bir üyenin görev süresini tamamlamak
üzere atanm›fl olan üyelerin görev süreleri
atand›klar› tarihten itibaren befl y›la
tamamlan›r.” Mevcut yasada ise (53. madde c
f›kras› 3. paragraf) boflalan kurul üyeliklerine
“atanan üye, yerine atand›¤› üyenin görev
süresini tamamlar” denilmektedir. Bu geçici
madde ile AKP taraf›ndan atanan iki üyenin -
atanan üyelerden biri kurul baflkanl›¤› görevini
sürdürmektedir- Nisan‘da biten görev süreleri
uzat›lmaktad›r. 

• Mevcut yasada Kamu ‹hale Kurumu üyelerine
siyasi faaliyet yasa¤› getirilmifltir. 4734 say›l›
Kanun‘un 53. maddesinin c f›kras›n›n 2.
paragraf›nda düzenlenen “geçmiflte ve halen
bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik
ve görev alma iliflkilerinin bulunmamas› gerekir”
hükmü Kanun Teklifi ile yürürlükten
kald›r›lmaktad›r. Kanun Teklifi ile seçimlerde bir
partiden milletvekili aday› olan ancak
seçilemeyen kiflilerin de Kurul üyeli¤ine
atanabilmesinin önü aç›lmaktad›r. Bu
düzenleme Kurul üyelerinden beklenen adalet,
ba¤›ms›zl›k ve tarafs›zl›k ilkelerine ba¤l›l›k
konusunda tereddütlere neden olacakt›r.

• 4734 say›l› yürürlükteki yasada (53. madde
c f›kras› 2. paragraf) “Kurul üyeli¤ine
önerilecek kiflilerin; kamu kurum ve
kurulufllar›nda en az oniki y›l hizmetinin
bulunmas›.., Kamu ‹hale Mevzuat› ile aç›s›ndan
kan›tlanm›fl niteli¤e ve deneyime sahip olmalar›
.. gerekir” denilmektedir. Kurul üyelerinin 12 y›l
kamu kurum ve kurulufllar›nda deneyim sahibi
olmas› ile ilgili düzenleme flu flekilde
de¤ifltirilmektedir: “Kurumun faaliyet alan› ile
ilgili konularda olmak kayd›yla kamu ve/veya
özel sektörde yüksek ö¤renim sonras› en az on
y›l çal›flm›fl olmak suretiyle tecrübe sahibi
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olmas› flart› aran›r.” Görüldü¤ü gibi
kamuda tan›mlanm›fl deneyim süresine
özel sektördeki deneyim süresi de dahil
edilmektedir. Deneyim süresi on y›la
düflürülmekte ve kamu ihale mevzuat›
ile ilgili kan›tlanm›fl kamusal alandaki
deneyim ve nitelik kriterleri de ortadan
kald›r›lmaktad›r. 

fiikayetlerde Konu ile S›n›rlama : 
• Mevcut 4734 say›l› Kanun‘un 53.
maddesinin b f›kras›n›n 1 nolu
bendinde Kurum‘un görev ve
yetkilerinden olan flikayetlerin
de¤erlendirilmesi ile ilgili flu hüküm yer
almaktad›r: “ihalenin bafllang›c›ndan
sözleflmenin imzalanmas›na kadar olan
süre içerisinde idarece yap›lan
ifllemlerde bu Kanun ve ilgili Mevzuat
hükümlerine uygun olmad›¤›na iliflkin
flikayetleri inceleyerek sonuçland›rmak.”
Mevcut yasaya göre Kamu ‹hale
Kurumu itiraz edilen konu üzerinde
mevzuata ayk›r›l›k içeren her hangi bir
uygulama gördü¤ünde kapsam›
geniflleterek inceleme yapabilmekte ve
varsa baflka usulsüzlük durumu tespit
etti¤i takdirde dikkate almaktad›r. Kanun
teklifi ile ise ayn› bend flu flekilde
de¤ifltirilmektedir: “ihalenin
bafllang›c›ndan sözleflmenin
imzalanmas›na kadar olan süre
içerisinde Kurum taraf›ndan belirlenen
flekil ve usul kurallar›na uygun olarak
yap›lan itirazen flikayet baflvurular›n›,
baflvuru sahibinin iddialar› ile idarenin
flikayet baflvurusu üzerine ald›¤› kararda
belirtilen hususlarla s›n›rl› olarak
inceleyerek sonuçland›rmak.” Görüldü¤ü
gibi Kanun teklifi ile Kurum‘un yaln›zca
usule uygun flikayetleri kabul etmesi,
flikayete konu ifl ve ifllemleri baflvuru
sahibinin iddialar› ile bu iddialara karfl›
idarece verilen kararlar ile s›n›rl› olmak
üzere incelemesi öngörülmektedir.
Kurum, inceleme esnas›nda flikayet
konusu d›fl›nda mevzuata ayk›r› her
hangi bir husus ya da bir usulsüzlük ile
karfl›laflsa dahi inceleme

yapamayacakt›r. Bunun yan›nda Kanun
Teklifi ile flikayetlerin reddedilmesi
mekanizmas› oluflturulmaktad›r: “itirazen
flikayet baflvurular›n›n; Kurum taraf›ndan
belirlenen flekil ve usul kurallar›na uygun
olmamas›... hallerinde baflvuru
reddedilir.”

Arsa Temini, Mülkiyet ve
Kamulaflt›rma
• Yap›m ifllerinde arsa temini, mülkiyet
ve kamulaflt›rma ifllemlerinin
tamamlanmas› koflulunun
aranmayaca¤› alanlara, içmesuyu isale
hatt›, enerji nakil hatt›, devlet karayolu,
demir yolu, liman ve havaalan›
projeleri de eklemlenmifltir. Mülkiyet
Medeni Kanunun temelini
oluflturmaktad›r. Kamulaflt›rma
ifllemlerinde yaflan›lan s›k›nt›lar
nedeniyle Kamulaflt›rma Kanununda
2001 y›l›nda de¤iflikli¤e gidilmifltir. Bu
de¤ifliklikle yurttafl›n mülkiyet hakk›
üzerindeki ifllemlerde yurttafl hakk›n›n
önemi üzerinde durulmufltur. Kamu
‹hale Yasas›nda yap›lacak bu
de¤ifliklikle yurttafl›n önceki y›llarda
yaflayaca¤› ma¤duriyet yine gündeme
gelebilecektir. S›n›rl› tutulan bu alan
geniflletilmifltir.

Sonuç yerine;
Yukar›da da de¤inildi¤i gibi Kamu
‹hale Kanunu‘nda, Kamu ‹hale
Kurumu‘nun yetkisi, görev alan›,
Kurul‘un üye say›s›, görev süresi ve
seçilme flartlar› gibi çeflitli konularda
de¤iflikliklere gidilmek istenmektedir.
Yürürlü¤e girdi¤i günden bu yana
tart›flmalar›n ve de¤iflikliklerin oda¤›
olan Kamu ‹hale Kanunu‘nda olmas›
gereken, TMMOB ve Oda bileflenleri
ile di¤er kurum ve kurulufllarca ayr›nt›l›
olarak yap›lan çal›flmalar ve oluflturulan
raporlar do¤rultusunda de¤iflikliklerin
gündeme getirilmesidir. Burada temel
sorun 4734 say›l› Kamu ‹hale Yasas›
ile getirilen düzenlemeyle kamu
ihalelerine uluslararas› flirketlerin

kat›lmalar›n›n önünün aç›lmas›d›r. Bu
süreç maalesef ülkemizde art›k hayat
bulmufltur. Yasan›n yürürlü¤e girmesiyle
birlikte mühendislik ve mimarl›k
alanlar›na, meslek alanlar›m›za
müdahaleler gündeme gelmektedir.
Kamu ihalelerinde mühendislik ve
mimarl›k hizmetlerine yönelik yanl›fl ve
hatal› uygulamalar ülke co¤rafyas›n›n
her hangi bir bölgesinde her an
gündeme gelebilmektedir. Di¤er
yandan bas›na yans›yan ve gündemde
yer tutan ihalelerdeki yolsuzluklar,
adam kay›rmalar ve usulsüz
uygulamalara mutlaka ortadan
kald›r›lmal›d›r. Kamu ihalelerinde
ba¤›ms›zl›k, tarafs›zl›k, fleffafl›k,
mühendislik ve mimarl›k ilkelerine
uygun, bilimsel verilere dayal› ve
teknolojik geliflmelere paralel ça¤dafl,
standart ve normlarda bir üretim süreci
yarat›lmal›d›r. Bu nedenle her türlü
mevzuat düzenlemelerinde siyasi
kayg›lar uzak tutulmal›d›r. Temel
yaklafl›m kamu yarar›, yurttafl ve halk›n
mutlulu¤u ilkesinin öne ç›kar›lmas›d›r.
Yasa tasar›s› ile özellikle kamuda
deneyim zorunlulu¤unun kald›r›lmas› ve
piyasa mant›¤›n›n devreye girmesiyle
bu alan›n hem siyasallaflt›r›lmas› hem
de ticarilefltirilmesi gündeme
gelebilecektir. Kamu de¤il piyasa
mant›¤› egemen olacakt›r. 

Türkiye, ne yaz›k ki siyasal iktidar›n
kiflilere özgü, iktidar› korumaya yönelik
düzenleme giriflimleri ile dünya
yolsuzluk alg›lama endeksinde 146
ülke aras›nda en az yolsuzluk olan
ülkeler s›ralamas›nda 60. s›ralarda
gezinmeye ve di¤er taraftan da
yolsuzluk ve yoksullu¤un en önemli
problemler olarak gündemin bafl
s›ralar›nda yer almaya devam edece¤i
aç›kt›r.

TMMOB 
HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI 
ANKARA
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Yasan›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte mühendislik ve mimarl›k alanlar›na, meslek alanlar›m›za
müdahaleler gündeme gelmektedir. Kamu ihalelerinde mühendislik ve mimarl›k hizmetlerine yönelik
yanl›fl ve hatal› uygulamalar ülke co¤rafyas›n›n her hangi bir bölgesinde her an gündeme gelebilmektedir.



SAYI : 3/B15-             TAR‹H : .../02/2007  
KONU : Tar›msal Arazilerin ‹fraz›

TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄INA 
ANKARA

Kamu kurumu niteli¤indeki bir meslek kuruluflu olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z; mesle¤imizle ilgili
mühendislik hizmetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, bilimsel yöntemlerle ve teknik standartlara uygun
biçimde üretilmesini sa¤lamak amac›yla üretim sürecinin her aflamas›nda izlenmesini, yasal mevzuat›n güncelefltirilmesi
sürecinde katk› ve destek verilmesini, Anayasa’n›n ve yasalar›n kendisine yükledi¤i zorunlu bir kamu görevi olarak
görmektedir. 

Bilindi¤i üzere 31/01/2007 tarihinde kabul edilen ve 09/02/2007 tarihli 26429 numaral› resmi gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”
kapsam›nda 03.07.2005 tarihli 5403 say›l› “Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m Kanunu”un baz› maddelerinde
de¤iflikli¤e gidilmifltir. Bu de¤iflikliklerden birisi de 5403 say›l› kanunun 8. (sekizinci) maddesinde yap›lm›flt›r.

Sözkonusu de¤ifliklik ile tar›msal arazilerin ifraz suretiyle bölünebilece¤i büyüklüklere yönelik olarak; “Belirlenen parsel
büyüklü¤ü; mutlak tar›m arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tar›m arazilerinde 0,5 hektar, örtü alt›
tar›m› yap›lan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tar›m arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz. Tar›m arazileri bu
büyüklüklerin alt›nda ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayr›lamaz. Ancak çay, f›nd›k, zeytin gibi
özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiflti¤i yerler ile seralar›n bulundu¤u alanlarda, yörenin arazi özellikleri
daha küçük parsellerin oluflmas›n› gerekli k›ld›¤› takdirde, Bakanl›¤›n uygun görüflü ile daha küçük parseller
oluflturulabilir.” fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r.

Bilindi¤i üzere yasal mevzuata yap›lan de¤iflikliklerde idareler vatandafl›n ma¤dur olmamas› için bir geçifl sürecini dikkate
almaktad›r. 

Yasadaki bu mevzuat de¤iflikli¤i yay›nlanmadan önce, ülkemizin dört bir bölgesinde bir çok vatandafl›m›z, tar›msal
arazilerde ifraz ifllemine yönelik encümen karar› ald›rm›fl, mühendislik hizmetleri için Müellif Serbest Harita ve Kadastro
Mühendisleri ile Odam›z onayl› sözleflme yaparak projeler haz›rlanm›fl ve Kadastro birimlerine kontrol için verilmifl
durumdayken flu an yap›lan tüm çal›flmalar›n geçersizli¤i yönünde bir belirsizlik yarat›lm›flt›r.

Hem vatandafllar›m›z›n hem de meslektafllar›m›z›n ma¤duriyetlerini gidermek yönünde Bakanl›¤›n›z birimlerince
haz›rlanacak “tebli¤”de mevzuat de¤iflikli¤i öncesi yap›lan projelerin geçerlili¤inin dikkate al›nmas› çok anlaml› olacakt›r.

Sayg›lar›m›zla 

Ali Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan

DA⁄ITIM  :
Gere¤i     :  -Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Bilgi :  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü

- Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü        

YAZIfiMALAR
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Oda Genel Baflkan›
A. Fahri Özten Kanal B’de
Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, 6 Nisan
2007 saat 14:45‘de Kanal B‘de canl› yay›nda Haber
Saati program›na kat›ld›. 

Say›n ÖZTEN, Dönüflüm Alanlar› Kanun
Tasar›s›,Yabanc› Mimar ve Mühendislerin Çal›flma ‹zin-

leri Hakk›nda
Kanun,Yabanc›lara
Tafl›nmaz Sat›fl› ile ilgili
düzenleme yap›lan
Tapu Kanunun baz›
maddelerinin iptal
edilmesine iliflkin
Anayasa Mahkemesi
Karar› ve 11.Türkiye
Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultay›
De¤erlendirilmesi  konu-
lar›nda   Odam›z
görüfllerini kamuoyuna
aktard›.

HKMO Avrasya / ART TV’de Canl› Yay›nda
Avrasya/ART TVde 28 Mart 2007‘de saat 14.00 -
15.00 aras›nda bir saatlik canl› yay›n “Haber Saati”
program›nda; Odam›z çal›flmalar› ile ülke gündeminde-
ki baz› konulara yönelik Odam›z›n bak›fl› ve

de¤erlendirmeleri gündeme getirildi. Programa Odam›z
ad›na  Genel Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN kat›ld›.

Programa  A. Fahri ÖZTEN afla¤›da ana bafll›klar›
belirtilen konularda Odam›z görüfllerini özetle kamuoyu
ile paylaflm›flt›r. 

• 26 Mart 2007 Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun
Say›n Cumhurbaflkan›m›z Ahmet Necdet SEZER ile
yap›lan görüflmede gündeme getirilen konular,

• Neo-Liberalizmin K›skac›nda Türkiye Topraklar›,

• ‹stanbul‘da Karayollar› 17.Bölge Müdürlü¤ü‘ne ait
arazi ile ‹ETT Garaj› Arazisinin sat›fl›,

• Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu, ‹spanya ve
Norveç Kent Projeleri, 

• Mortgage - ‹potekli Konut Finansman Modeli ile “kira
öder gibi ev sahibi almak hayal”,

• Dönüflüm Alanlar› Hakk›nda Kanun Tasar›s› - Kamu
yarar› gözetmeyen Arsa-Arazi dönüflümü ve sosyal
durum,

• Emlak Müflavirli¤i Yasa Tasar›s›,
• Kamu ‹hale Yasas›‘ndaki De¤ifliklik önerisi,
• ‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›, 
•Tapu ve Kadastro çal›flmalar›,
• 02-06 Nisan 2007 tarihleri aras›nda yap›lacak olan
“11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay›” neleri
amaçlamaktad›r. 
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TMMOB Radyosu Yay›nda
Deneme yay›nlar›na üç ay önce bafllayan
Radyo TMMOB, 20 Nisan Cuma gününden
itibaren programl› yay›na geçti. 

E¤itim Sen’in “‹nsanca Yaflam
Demokratik Türkiye’ Mitingine
Destek Verildi
KESK’e ba¤l› E¤itim Sen’in Türkiye’in 7
bölgesinde “‹nsanca Yaflam Demokratik
Türkiye” talebi ile düzenledi¤i mitingler 7
Nisan 2007 tarihinde gerçeklefltirildi.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan 10 binlerce
kiflinin kat›ld›¤› Ankara, ‹stanbul, ‹zmir,

Diyarbak›r, Adana, Trabzon ve Van’da gerçeklefltirilen mitinglere
TMMOB de destek verdi. Son günlerde E¤itim-Sen’e yönelik
gerçeklefltirilen sald›r›lar›n k›nand›¤› mitinglerde, KESK’e ba¤l›
sendikalar›n yöneticilerine verilen hapis cezalar› protesto edildi.

Mitinglerin Ankara aya¤› için Tren Gar› önünde toplan›larak buradan
S›hhiye Meydan›’na kortejler halinde yürüyüfl düzenlendi. Mitingin
aç›l›fl konuflmas›n› E¤itim Sen Genel Sekreteri Emirali fiimflek yapt›.
Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan KESK Genel Baflkan› Dr. ‹smail H.
Tombul ve TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› 

TMMOB Çevre Sempozyumu
TMMOB Çevre Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007 tarihinde “Çevre
Politikalar›” ana temas›yla Ankara’da yap›lacak. Sekreteryas› Çevre
Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütülen sempozyumun alt konu
bafll›klar›; “Küresel Politikalar”, “Madencilik Politikalar›”, “Enerji
Politikalar›”, “Su Politikalar›”, “At›k Politikalar›”, “‹stihdam Politikalar›”,
“Çevre Yat›r›mlar›”, “Çevre Hukuku”, “Çevre E¤itimi”, “Yerel
Yönetimler” ve “Avrupa Birli¤i Süreci” olarak belirlendi.

TCDD Tafl›nmazlar› ‹halesinin ‹ptali ‹çin Dava Aç›ld›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, 12 Nisan 2007 tarihinde
gerçeklefltirilecek TCDD tafl›nmaz sat›fl› ihalesinin iptali istemiyle
Dan›fltay’a baflvurdu. Dava dilekçesinde; iptali istenen ihalenin
dayana¤›n› oluflturan ve dava konusu ifllemde uygulanan “TCDD
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü’ne Ait Tafl›nmazlar›n Sat›fl› ve
De¤erlendirilmesi Hakk›nda Yönetmelik”in iptali ve ayn› ifllemler
hakk›nda yürütmenin durdurulmas› istendi. Ayr›ca, ifllemlerin yasal
dayana¤›n› oluflturan 5335 say›l› Yasa’n›n 32. maddesinin dava
konusu ifllemde uygulanan hükümleri için Anayasa Mahkemesi’ne
gönderilmesi isteminde de bulunuldu. 

Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinlerini Düzenleyen Kanun
Tasar›s› ‹çin Milletvekillerine Mektup Gönderildi
TBMM gündeminde bulunan “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun
Tasar›s›”n›n Meclis gündeminden düflürülmesi için tüm milletvekillerine
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc› imzas›yla yasan›n
sak›ncalar›n› ve hukuka ayk›r›l›klar›n› anlatan birer mektup gönderildi. 

TMMOB GÜNCES‹NDEN
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TMMOB, CARG‹LL’e Yarar Sa¤layan fieker Kotas›n›n
Art›r›lmas›na Yönelik Bakanlar Kurulu Karar›’n›n ‹ptali
‹stemiyle fieker-‹fl Taraf›ndan Aç›lan Davaya Müdahil
Olmak ‹çin Baflvurdu
TMMOB; Baflbakanl›k, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile fieker
Kurumu’nun Cargill lehine niflasta bazl› fleker (NBfi) kotas›n› art›rmaya
yönelik kararlar›n›n yürütmesinin durdurulmas› istemiyle fieker-‹fl
Sendikas› taraf›ndan aç›lan davaya müdahil olmak için baflvuruda
bulundu.
Dan›fltay 13. Daire’ye yap›lan baflvuruda; Cargill A.fi’ye ait m›s›r
tesislerinin bulundu¤u alana ve iflletmenin izin belgelerine iliflkin olarak
aç›lan davalar ve verilen yürütmeyi durdurma kararlar› hat›rlat›larak,
TMMOB’nin Cargill firmas› ile ilgili Bakanlar Kurulu Karar›’na karfl›
açm›fl oldu¤u davan›n da Dan›fltay 10. Daire’de devam etti¤i
belirtildi. Dava konusu ifllemde de ayn› firmaya ayr›cal›k tan›nd›¤›,
art›r›lan niflasta bazl› fleker kotas›n›n yar›dan fazlas›n›n Cargill firmas›
taraf›ndan kullan›laca¤› belirtilerek, davaya davac› yan›nda kat›lma
isteminde bulunuldu.

ABD’nin Irak’› ‹flgali Tüm Türkiye’de Protesto Edildi 

ABD, Irak’› iflgalinin dördüncü y›l›nda, ilk bomban›n at›ld›¤› 20 Mart
saat 20.00’de tüm Türkiye’de protesto edildi. D‹SK, KESK, TMMOB,
Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Diflhekimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i (TEB)

‹stanbul Barosu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›,

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› ve çeflitli emek meslek örgütlerinin
bir ayd›r sürdürdü¤ü ABD’yi protesto etkinlikleri, ilk bomban›n at›ld›¤›
20 Mart saat 20.00’de ülke çap›nda düzenlenen “Bir Ses Ver, Bir Ifl›k
Yak. Savafla Dur De” etkinlikleri ile son buldu. Tüm Türkiye’de ayn›

saatte, binlerce kifli ›sl›klarla, meflalelerle,
sloganlarla ABD’yi k›nad›.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan
binlerce kifli “Katil ABD, Orta Do¤u’dan
defol”, “Katil ABD, ‹flbirlikçi AKP”, “Katiller
Halka Hesap Verecek” sloganlar›yla
Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Sakarya
Meydan›’nda ortak aç›klaman›n TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›
taraf›ndan okunmas›n›n ard›ndan, fiair
Mehmet Özer fliir okudu, Grup Günyüzü,
Türkçe ve Arapça flark›lardan oluflan k›sa bir
konser verdi.

‹stanbul’da da binlerce kifli Taksim Gezi
Park›’nda toplanarak Dolmabahçe’ye yürüdü.
‹nönü Stad› önünde örgütler ad›na ortak
aç›klama KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul taraf›ndan okundu.

‹zmir’de K›br›s fiehitleri Caddesi’nde
toplanan ça¤r›c› kurulufllar›n temsilcileri,
üyeleri ve yurttafllar›n genifl kat›l›m›yla kitlesel
bas›n aç›klamas› yap›ld›. TMMOB ‹zmir IKK
Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay S›nd›r’›n
okudu¤u bas›n aç›klamas› öncesinde
sinevizyon gösterisi düzenlenerek Irak
savafl›n›n vahfleti gözler önüne serildi.

Eskiflehir’de de “Savafla Hay›r” pankart›
arkas›nda ellerinde meflalelerle yüzlerce kifli
iflgali protesto etti. KESK Binas› önünde
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toplanan yüzlerce kifli “Savafla Karfl›y›z,
Hepimiz Irakl›y›z”, “Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol”
sloganlar› atarak Hamamyolu- Yediler
girifline kadar yürüdü.

Bursa’da da TMMOB Bursa ‹l Koordinasyon
Kurulu ve TMMOB Bursa Bileflenlerinin de
kat›l›m›yla Setbafl› Mahfel’de buluflan
yaklafl›k 400 kiflilik grup sloganlar, alk›fllar
ve ›sl›klarla Orhangazi Park›’na yürüdü. 

Adana’da 5 Ocak Meydan›’ndan ‹nönü
Park›’na kadar cadde trafi¤e kapat›larak
yap›lan meflaleli yürüyüfle yaklafl›k 200 kifli
kat›ld›. 

K›rklareli’nde de 100 kiflilik bir grup
Cumhuriyet Meydan›’nda toplanarak iflgali
protesto etti.

Mersin ‹stiklal Caddesi’nde toplanan savafl
karfl›tlar›, “ABD, Irak’tan defol” sloganlar›
atarak, Mersin Büyükflehir Belediyesi önüne
yürüdü. 

Tüm Türkiye’de gerçeklefltirilen protesto
etkinliklerinde TMMOB bileflenleri aktif
olarak yer ald›.

TMMOB Sa¤l›k Hakk› ‹çin Ankara’da “Beyaz
Miting”deydi
TMMOB; Türk Tabipleri Birli¤i (TTB); Türk Difl Hekimleri Birli¤i (TDB);
KESK Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES) ve D‹SK

Devrimci Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› (DEV SA⁄LIK-‹fi)’n›n sa¤l›kta y›k›m
politikalar›na karfl› sürdürdü¤ü mücadelede çerçevesinde 11 Mart 2007
tarihinde Ankara’da S›hh›ye Meydan›’nda düzenledi¤i “Beyaz Miting”de
yer ald›.

Binlerce, doktor ve sa¤l›k çal›flan›n›n, AKP iktidar›n›n sa¤l›k alan›nda
izledi¤i politikalar› “beyaz önlükleri”yle protesto etti¤i mitinge,
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, TMMOB Yönetim
Kurulu üyeleri ve çok say›da TMMOB üyesi kat›ld›.

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Kutland›
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, tüm yurtta çeflitli etkinliklerle
kutland›. Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan yüzlerce kad›n;
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sloganlar, alk›fllar ve ›sl›klar eflli¤inde Abdi ‹pekçi Park›’na yürüdü.
TMMOB üyesi kad›n mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n da
kat›ld›¤› yürüyüflte, tafl›nan dövizlerle kad›nlar; namus cinayetlerine,
sömürüye, tacize, eflitsizli¤e karfl› seslerini yükselttiler.

TMMOB, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ‹ller Bankas›
Yasa Tasar›s›’yla ‹lgili Görüfl Bildirdi
‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›, TBMM Plan Bütçe Komisyonu ‹ller Bankas›
Alt Komisyonu’nda 6 Mart 2007 tarihinde görüflüldü. Komisyon
toplant›s›na görüfl bildirmek üzere TMMOB ad›na kat›lan Yönetim
Kurulu Üyesi ‹brahim Vardal, ‹ller Bankas› Çal›flma Grubu Üyeleri Buket
Ecemifl ve A. Fahri ÖZTEN, konuya iliflkin oluflturulan TMMOB
görüflünü Komisyona sundular.

TMMOB 39. Dönem II. Dan›flma Kurulu Toplant›s›
Yap›ld›
Türkiye’nin içinden geçti¤i sürece iliflkin; cumhurbaflkanl›¤› seçimi,
genel seçimler, seçim baraj›, Kürt sorunu, Hrant Dink suikast› gibi
konular›n a¤›rl›¤›n› oluflturdu¤u toplant›ya 300’ün üzerinde kifli kat›ld›.

Best Western Otel’de düzenlenen toplant›, TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc›’n›n aç›fl konuflmas›yla bafllad›. So¤anc›
konuflmas›nda, Türkiye’deki ve dünyadaki geliflmeleri de¤erlendirerek,
“TMMOB’nin sorumlulu¤u çok büyük. Bu ülkenin, bu ülke insan›n›n
TMMOB’ye ihtiyac› devam etmektedir. Biz bu ihtiyac›n gereklerini
yerine getirmek zorunday›z. Bu u¤raflta hepimize büyük sorumluluklar
düflmekte. Hepimize kolay gelsin. Hepimizin yolu aç›k olsun” dedi.

Mehmet So¤anc›’dan sonra TMMOB
Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin Yeflil,
TMMOB etkinlikleri ve çal›flmalar›yla ilgili bir
sunum yapt›. Hüseyin Yeflil’den sonra
Dan›flma Kurulu üyeleri kürsüye gelerek, ülke
gündemindeki geliflmeler, mesleki sorunlar,
“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinlerini Düzenleyen
Yasa Tasar›s›”, TMMOB’nin çal›flmalar› ve
hukuk alan›nda elde edilen baflar›lar
konusunda görüfllerini dile getirdi.
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Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
Sicil Durum Belgeleri ‹le ‹lgili Yaz› Gönderildi
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli
‹dareler Genel Müdürlü¤ü’ne belediyelerinin inflaat
projelerinde sicil durum belgesi istemesinin zorunlu oldu¤u
yönünde bir yaz› gönderdi.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nden gelen çeflitli yaz›lar üzerine; yarg›
karar›yla da desteklenen “oda sicil durum belgesi”
istenmesi konusuna aç›kl›k getirdi. 

Bakanl›¤›n, ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel
Müdürlü¤ü’ne 22 fiubat 2007 tarihinde
B.09.0Y‹G.0.15.00.07/526 say› ile gönderdi¤i yaz›da; 

“Mühendislik ve mimarl›k hizmetlerine iliflkin hususlar
Bakanl›¤›m›z›n görev ve teflkilat›n› tan›mlayan 180 say›l›
Kanun Hükmünde Kararname ile 6235 say›l› TMMOB
Kanunu’nda hükme ba¤lanm›flt›r. 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyeleri Kanunu’nda büyükflehir belediye
baflkanl›klar›na kendi yönetmeliklerini haz›rlama ve
mühendislik ve mimarl›k hizmetleri ile ilgili düzenleme
yapma yetkisi verilmemifltir. Buna göre, Bakanl›¤›m›zca ve
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nce bu konularda
yay›mlanan her türlü mevzuata tüm meslek elemanlar›n›n
uymas› mecburidir. 

‹lgili idarelerce, projelerin incelenmesi, yap› ruhsat› ve
yap› kullanma izin belgelerinin onaylanmas› aflamas›nda,
ilgili meslek odas›ndan o ifl için sicil durum belgesi
istenmemesi, sicil durum belgesinin tarih ve say›s›n›n yap›
ruhsat› ve yap› kullanma izin belgesinin ilgili bölümüne
yaz›lmamas› ve onaylanan yap› ruhsat› ve yap› kullanma
izin belgesinin bir örne¤inin ilgili meslek odalar›na
gönderilmemesi sonucunda usulsüzlüklerle karfl›lafl›laca¤›
aç›kt›r. Dolay›s›yla, sicil durum belgesini istenmemesi ya
da gereksiz oldu¤u gibi bir durum söz konusu olmay›p,
belge istenmesine iliflkin tüm mevzuat kamu yarar›
içermektedir” denildi.

Dan›fltay’dan Kalk›nma Ajanslar›
Yönetmeli¤i’nin Yürütmesine Durdurma
Karar›
TMMOB’nin Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›flma Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’in iptali ve yürütmenin
durdurulmas› istemiyle açt›¤› davada, Dan›fltay yürütmeyi
durdurma ve Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulmas› karar›
verdi.

D›fl dayatmal› kamu reformunun bir parças› olan ve 5449
say›l› Yasayla kurulan Kalk›nma Ajanslar›’na karfl› hukuki
alanda mücadele veren TMMOB, önce Bakanlar
Kurulu’nun “Baz› Düzey 2 Bölgelerinde Kalk›nma Ajanslar›
Kurulmas›na Dair Karar›”n›n iptaline ve yürütmenin
durdurulmas›na, bu ifllemin dayana¤› 5449 say›l›
Yasa’n›n Anayasa’ya ayk›r›l›k teflkil etti¤i gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesine karar verilmesi
istemiyle Dan›fltay’a baflvurdu. Daha sonra bu yasaya
dayand›r›lan uygulama yönetmeli¤inin iptali için
Dan›fltay’da dava açt›.

Dan›fltay, söz konusu yönetmeli¤inin yürütmesinin
durdurulmas›na ve Anayasa Mahkemesi’ne
baflvurulmas›na karar verD‹.

Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkiflilik
Yapacaklar›n Belgelendirilmesi ve Çal›flma
Koflullar›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Yönetim
Kurulu’nda Kabul Edildi.
Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma Esaslar›na ‹liflkin
Yönetmeli¤in 11’inci maddesi gere¤ince meslek içi e¤itim
kurslar›, bilirkifli yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi,
iptali ve sicillerin tutulmas›nda uyulacak usul ve esaslar›
düzenleyen, “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli Olarak
Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›n›n
Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çal›flma Koflullar›na ‹liflkin
Usul ve Esaslar” TMMOB Yönetim Kurulu’nun 10 fiubat
2007 tarihli 39. Dönem 12. toplant›s›nda 239 No’lu
karar ile kabul edildi. 
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