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Bu say›m›zda;

‹ki y›lda bir gerçeklefltirdi¤imiz Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤ini bu
say›m›zda kapak konusu yaparak sizlerle paylafl›yoruz. Genç Haritac›lar
Günleri Odam›z›n sürekli etkinliklerinden olup, flubelerimizin yürütücülü¤ünde
ve üniversitelerimizin ev sahipli¤inde gerçeklefltirilmektedir.

Bu y›l Genç Haritac›lar Günlrinin dördüncüsü 13-17 May›s 2007 tarihlerinde
Ankara fiubemizin yürütücülü¤ünde ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü' nün ev sahipli¤inde Zonguldak'
ta gerçeklefltirildi. Genç Haritac›lar Günleri baflta ö¤renci arkadafllar›m›z
olmak üzere her yaflta kendini genç hisseden meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla
mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal alanda yaflan›lan geliflmeler,
üniversitelere ve meslek alanlar›m›za yans›malar› vb. konular›n görüflüldü¤ü,
tart›fl›ld›¤› ve de¤erlendirildi¤i bir etkinlik olarak sürüdürülmektedir. Ö¤renci
arkadafllar›n düzenledikleri “Forum” bölümünde üniversite ve Türkiyedeki
sorunlar› özgürce tart›flabilmeleri, arkadafllar›yla, meslektafllar›yla, hocalar›yla
paylaflabilmeleri etkinli¤e ayr› bir güzellik katarken, sosyal ve kültürel
programlarla etkinli¤in dolu geçmesi gözden kaçmad›.

Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i' nin (FIG) 30. Genel Kurulu ve Çal›flma Haftas›
Hong Kong' da yap›ld›. FIG' in dört y›lda bir yap›lan büyük buluflmas›n›n
2014 y›l›ndaki 25. Genel Kongresinin ülkemizde yap›labilmesi için Odam›z
aday adayl›¤›n› Hong Kong' da aç›klad›.Odam›z Genel Kurulundan bu
konuda görev alan Oda Yönetim Kurulumuz, Odam›z ve Türkiye' nin tan›t›m›
için haz›rlad›¤› broflür ve dosyalar› tek tek delegelere ulaflt›rd›. FIG Genel
Kurulu ile ilgili geliflmeleri bu say›m›zda sizlere ulaflt›r›yoruz.

Odam›z politikalar›n›n hayata geçirilmesinde büyük önem tafl›yan Odam›z
Dan›flma Kurulu toplant›lar›ndan ikincsi 3-4 May›s 2007 tarihlerinde Nevflehir'
de yap›ld›. Dan›flma Kurulu toplant›s›na yönelik bilgilendirmelere ve sonuç
bildirgesine Bültenimizde genifl yer verdik.

18 May›s' ta ‹stanbul Kültür Üniversitesi' nde yap›lam TUSAGA-Aktif / CORS-
TR (Sabit GPS ‹srasyonlar›) projesine yönelik çal›fltayda sundu¤umuz Odam›z
ön raporu, ile Lisansl› Harita  Kodastro Mühendisli¤i ve Bürolar› ile Tapu
Planlar› Tüzü¤ü' ne iliflkin Odam›z görüfl ve önerilerini yine bültenimizin bu
say›s› ile sizlere ulaflt›r›yoruz.

Bültenimizde ayr›ca; ülkemiz gündemine gelen meslek alanlar›m›zla yaflam
alanlar›m›z› ilgilendiren kanun tasar›s›, kanun, yönetmelikler, özellefltirmeler ve
di¤er politik iktisadi uygulamalar ile yaflan›lan sosyal, toplumsal olaylara
yönelik Odam›z bas›n aç›klamalar›na yer verdik.

Odam›z ve TMMOB çal›flmalar›ndan özetle yer verilen “K›sa K›sa” bölümü ile,
bas›nda yer alan Odam›z çal›flmalar› “Bas›ndan” k›sm›nda bulabilirsiniz.

fiubelerimiz etkinlik alanlar›mdaki çal›flmalar›n› ve etkinliklerini “fiubelerimizden
Haberler” bölümünde, aram›zdan ayr›lanlar, atananlar, evlenenler ile do¤anlar
ile kültür ve sanata yönelik üyelerimizden gelen flir, foto¤raf, bulmaca vb. leri
bültenimizin son bölümünde  sizlerle paylafl›yoruz. 

Önümüzdeki süreçte yap›lacak Odam›z etkinliklerine yönelik afifl ve duyurular›
yine Bültenimizle sizlere ulaflt›r›yoruz.

Görüfl, öneri ve katk›lar›n›z› bekledi¤imizi özellikle belirtmek istiyoruz. Dostça
ve sevgiyle kal›n. Sevgilerimizle.

Yay›n Kurulu

‹Ç‹NDEK‹LER
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MERHABA

Merhaba....
De¤erli dostlar, sevgili arkadafllar,  2007'nin bu s›cak
günlerinde bültenimizin haziran say›s› ile sizlere yeniden
merhaba diyoruz. 2007 y›l›n›n yo¤un  karmafla, kargafla
ve kaos içerisinde geçece¤i ve s›k›nt›l› günlerle dolu
olaca¤› son dönemlerde sürekli gündeme getirilmekteydi.
Do¤ru tespit yap›ld›¤›n› vurgulamam›z gerekiyor.

‹lkel insan topluluklar›n›n kaderi, onbinlerce y›l boyunca
do¤a koflullar› taraf›ndan belirlenmifl, k›tl›k ve açl›k,
insanlar› kar›nlar›n› doyurabilecekleri verimli alanlara
do¤ru göç etmek zorunda b›rakm›flt›r. Tar›m devrimi ve
yerleflik hayata geçiflle birlikte insanl›k, do¤a güçlerine
boyun e¤mekten kurtulmaya, do¤ay› dönüfltürerek ona
egemen olmaya, kendi yaflam koflullar›n› üretebilmeye
bafllam›flt›r. Sanayi devrimi ile birlikte bilim ve
teknolojideki geliflmeler insano¤lunun do¤a üzerindeki
hakimiyetinin dönüm noktas› olmufl ve egemenli¤ini
inan›lmaz boyutlara tafl›m›flt›r. Bu süreçte toprak insan
iliflkileri, emek sermaye iliflkileri, üretim iliflkileri, üretim
biçimi önem tafl›maktad›r. E¤er üretim iliflkilerinin
oda¤›nda insan yoksa, yurttafl yoksa; kar amaçl› üretim
flekli olan kapitalizm varsa ve de kar›n› daha fazla
art›rmak, bu kâr› yeni yat›r›mlara dönüfltürerek kendi
denetimindeki sermayeyi büyütmek ve pazardan daha
büyük bir pay kapabilmek varsa; milyarlarca insan›,
açl›¤›n, yoksulluk ve yoksunlu¤un, iflsizli¤in, eflitsizlik ve
adaletsizli¤in, kanl› savafllar›n, zulüm ve iflkencenin, sonu
gelmez bir çürüme ve yabanc›laflman›n pençesinde
k›vrand›r›yorsa; kâr ve yönetme h›rs›na dayanan bu
saltanat, tüm do¤ay› da ac›mas›zca tahrip ediyorsa; bu
gidiflat durdurulmad›¤› takdirde insano¤lunu bekleyen
sonuç, misli görülmemifl bir barbarl›k olacaksa ve
insanl›¤a cehennemi yaflat›yorsa; üstelik bu kara tablo, bir
yeryüzü cenneti yaratman›n araçlar› insanl›¤›n elinin
alt›ndayken oluyorsa; bilim ve teknolojinin ç›¤›r aç›c›
baflar›lar›, insanl›¤› özgürlefltirmek yerine daha da
kölelefltiriyorsa, art›k bu filmi seyretmekten vazgeçmenin
zaman› geçmedi mi diye sorgulamam›z gerekiyor...

Günümüzde kapitalizmin yeni ya da farkl› bir evresiymifl
gibi sunulan küreselleflme, gerçekte uluslararas› bir sömürü
sistemi olan emperyalizmden baflka bir fley de¤ildir.
Kapitalizmin en yüksek aflamas› olan emperyalizmin;
sanayi sermayesi ile banka sermayesinin kaynaflarak mali-
sermayeyi (finanskapital) oluflturmas› ve dev tekellerin
ekonomi üzerinde belirleyici bir role ulaflmas›; ulusal
s›n›rlara s›¤mayan mali-sermayenin sermaye ihrac› yoluyla
d›fl pazarlara yani tüm dünyaya yay›lmas›; büyük
emperyalist devletlerin d›fl ticaretinde sermaye ihrac›n›n

belirleyici önem kazanmas›; serbest rekabetin dev tekeller
aras›ndaki rekabete dönüflmesi; dünya co¤rafyas›ndaki
topraklar›n nüfuz alanlar› temelinde yeniden-paylafl›m›n
gündeme gelmesi ve yaflan›lan iflgaller ve savafllar›n
artarak kendini göstermesi giderek yo¤unlaflmaktad›r.
Günümüzde mali sermaye egemenli¤ine dayanan
emperyalist tarzda yay›lma e¤ilimi, mali-sermaye
gruplar›n›n dünya ölçe¤inde oluflturduklar› nüfuz
alanlar›ndaki ekonomik ve mali ba¤›ml›l›¤› yaratmas› ve
bunun ötesinde siyasal ba¤›ml›l›¤›n yerleflmesi demektir.

Emperyalizmin 70'li y›llardan itibaren içine girdi¤i krizden
ç›k›fl yolu olarak belirledi¤i ve yayg›n olarak uygulamaya
koydu¤u yeni sömürü modelinin ad›d›r neo-liberalizm.
Neoliberalizmin temel unsurlar› aras›nda serbest piyasa
modelini, bireycili¤i ve piyasaya müdahalenin en alt
düzeye indirilmesini sayabiliriz. Piyasan›n varl›¤› eski
ça¤lara dek uzan›r. Ancak tüm ekonomik ve di¤er
toplumsal iliflkilerin de piyasa yasalar›na göre
düzenlenmesi ilkesi, moderniteye özgü bir yaklafl›md›r. 

Neoliberalizmin siyasi alandaki izdüflümlerini, piyasa
toplumunun baflatl›¤›, özellefltirmeler, kamu harcamalar›n›n
azalt›lmas›, e¤itim alan›ndaki k›s›tlamalar, sa¤l›k
alan›ndaki k›s›tlamalar, iflçi  memur yani tüm emekçilerin
özlük, ekonomik ve sosyal haklar ile sosyal güvencelerinin
aflama aflama erozyona u¤rat›lmas›, vars›l›n daha vars›l,
yoksulun daha yoksullaflmas›  fleklinde ifade edebiliriz. 

Türkiye'de neoliberal politikalar›n özellikle 24 Ocak
1980 Kararlar›yla uygulamaya konuldu¤unu görüyoruz.
Bu modelin hayata geçirilebilmesi için 12 Eylül 1980
askeri müdahalesinin –darbenin- yap›lmas› gerekiyordu ve
öyle de oldu.  Asker anayasay› ihlal ederek darbe yapt›
ve ülke yönetimine el koydu. Demokrasi rafa
kald›r›lacakt›, siyasi partiler, sendikalar, iflçi
örgütlenmeleri, dernekler kapat›lacakt›, kapat›ld›. Bu
ülkenin düflünen, konuflan, gülen bilinçli ayd›nl›k yüzü
gençler, e¤itimciler, sendikac›lar, bilim insanlar›,
yazarlar, ö¤retmenler, profesörler, mühendisler
konuflturulmayacakt› ve öyle de yap›ld›. Yüzbinlerce
yurttafl gözalt›na al›nd›, iflkenceler yap›ld›, bilinç kay›plar›
yaflat›ld›, insanl›k onuru yok edildi, toplumun üzerinden
bir silindir gibi geçildi, onlarca insan hayat›n› kaybetti,
binlerce insan sakat kald› ve y›llarca sürecek büyük bir
travma ülkenin her yerinde kol gezmeye bafllad›. ‹stenilen
ortam yarat›lm›flt› art›k. Ne konuflan vard›, ne de fikir ve
görüfl aç›klayan. Bolca alk›fl tutanlar hep ön saflardayd›.
Örgütsüzlefltirme tutmufltu. En k›sa yoldan köfle dönmeler
yeni moda olmufltu. 
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Neoliberalizmin ekonomik
programlar› art›k yavafl yavafl
uygulamaya konulmaya haz›rd›.
Çünkü geride ses ç›karacak tepki
gösterecek kimseler kalmam›flt› art›k.
Üretim ekonomisinden yavafl yavafl
uzaklafl›ld› ve rant ekonomisi öne
ç›kt›. Üretim yerine paradan para
kazanma süreci bafllat›ld›.
Emperyalizme karfl› 1920'lerde
verilen ba¤›ms›zl›k ve özgürlük savafl›
sonras› ülke kalk›nmas› ve geliflimi
için kurulan dev üretim tesisleri elden
ç›kar›lmaya baflland›. Bu arada yaz›l›
ve görsel bas›n›n da kamuoyunu ve
toplumu bilinçlendirme yönünde tüm
gücüyle çal›flt›¤›n› söylememiz
gerekiyor. Çeyrek as›rdan fazla bir
zaman diliminde ülkeyi yönetenler 24
Ocak Kararlar›n› bazen h›z keserek
bazen de h›z art›rarak uygulaya
gelmifllerdir. Toplumun sosyo-
ekonomik yap›s› da bu iktisadi yön
do¤rultusunda flekillendirilmifltir.
1980'den günümüze uygulanan
ekonomik, siyasi ve toplumsal
programlar sonucu ülkemizde gelinen
durumun iç aç›c› oldu¤unu söylemek
olanakl› de¤ildir. Ülkemizin stratejik,
jeopolitik ve ekonomik öneme sahip
ve halk›n mal› olan fabrikalar,
bankalar, madenler, tesisler,
kurulufllar, orman ve tar›m arazileri
özellefltirme ad› alt›nda yerli yabanc›
sermayeye ya tahsis edilmekte ya da
sat›fl› yap›larak yok edilmektedir.
Özellefltirmelere her alanda halen
devam edilmekte olup, enerjiden
haberleflmeye, e¤itimden sa¤l›¤a,
tar›mdan sosyal güvenli¤e,
nehirlerimizden madenlerimize kadar
hemen hemen her alanda yap›sal
de¤ifliklikler hayata geçirilmektedir.
Özellefltirme kapsam›na al›nan
varl›klara yap›lan iyilefltirme
harcamalar›n›n, özellefltirmelerden
sa¤lanan gelirlere yaklaflmas›
neoliberal politikalar›n kar odakl›
yaklafl›m› ile birlikte ac›mas›zl›¤›n›
ortaya koymaktad›r.
Di¤er taraftan baflta ABD olmak
üzere emperyalist güçlerin
bulundu¤umuz co¤rafyada ülkeleri
iflgal ederek yer alt› ve yer üstü
zenginliklerine el koymas›, bölgeyi

flekillendirecek çeflit çeflit projeleri
gündeme getirmesi ve bu iflleyifl
içerisinde Türkiye'ye de görevler
biçilmesi ayr›  bir olgu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Baflta çocuklar
olmak üzere her gün yüzlerce masum
insan›n yaflam›n› yitirmesi, kentlerin
yak›lmas› ve y›k›lmas›, yaflamla ölüm
aras›nda tercih yaparak evini,
topra¤›n› ülkesini terk etmek zorunda
kalan onbinlerce insan›n yaflad›fl›,
insanl›k d›fl› uygulamalara maruz
b›rak›lmas›n› tüm dünya s›cak oturma
odalar›ndan film izler gibi
izlemektedir. Ne ac›d›r ki
demokrasiyi, insan haklar›n›,
özgürlü¤ü, bar›fl›, savunma yar›fl›nda
herkesi geride b›rakan bu iflgalci
emperyalist güçler yüzümüze bakarak
yalan söylemeye devam
etmektedirler. Savafl› kan ve
gözyafl›n› Ortado¤u'da ve
Ortaasya'da egemen k›ld›lar. Gerçek
bir kez daha kendini gösterdi:
emperyalizm hiçbir zaman bar›fl›,
özgürlü¤ü, kardeflli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›
tesis etmeyecektir. 
De¤erli dostlar...
Son dönemde, TBMM’de gündeme
gelen meslek ve yaflam alanlar›m›za
do¤rudan müdahale eden yasal
düzenlemelere karfl› mücadelemiz
artarak devam etmektedir.
Cumhurbaflkan›n›n yasay› iadesi ile
sonuçlanan Yabanc› Mühendis ve
Mimarlar›n ülkemizde çal›flt›r›lmas›na
iliflkin yasada yer alan akademik ve
mesleki yeterliliklerine dair
düzenlemenin kald›r›lmas›na yönelik
yasa de¤iflikli¤ine karfl› Odam›z ve
TMMOB'nin duruflu ve  mücadelesi;
Anayasa Mahkemesince iptal edilen
Yabanc›lara Toprak Sat›fl› ile ilgili
sak›ncalar› içeren Tapu Kanununun
baz› maddelerine karfl›, topra¤›n bir
sanayi ürünü gibi üretilemeyen,
ço¤alt›lamayan, do¤al k›t bir kaynak
oldu¤u, mülkiyetle birlikte ele
al›nd›¤›nda özgürlü¤ün ve
ba¤›ms›zl›¤›n simgesi oldu¤u, k›sa
dönemli ç›karlar için yabanc›
sermayeye sat›lamayaca¤› ifade
edilerek yay›mlanan Odam›z raporu
ve kitapc›¤›; TBMM alt komisyonunda
kalan ‹ller Bankas›n›n anonim flirkete
dönüfltürülmesine yönelik yasa

tasar›s›na karfl› kitaba dönüfltürülen
Odam›z raporu ve kamuoyu
oluflturmas›; Kentsel Dönüflüm ad›yla
gündeme gelen Dönüflüm Alanlar›
yasa tasar›s› karfl›s›nda “Kapitalist
Dönüflüm, Neoliberal Bölüflüm”
olmas›n diye mücadelemiz; mera ve
yaylaklar›m›zda betonlaflma ve imar
aff›na karfl› duruflumuz; orman ve
2/B alanlar›na sahip ç›k›fl›m›z;
özellefltirme ad› alt›nda sat›lan ülke
varl›klar›na karfl› bas›n
aç›klamalar›m›zla kamuoyunun
bilgilendirilmesi asl›nda Türkiye'ye
dayat›lan neoliberal politikalara,
Dünya Bankas›’na, Dünya Ticaret
Örgütü’ne, AB ve  IMF politikalar›na
karfl› duruflumuz, Odam›z›n kamusal
görev ve sorumlulu¤u ile demokratik
bir meslek kuruluflu olmas› gere¤i
oldu¤u aç›kt›r.

Sevgili arkadafllar,
Cumhurbaflkanl›¤› seçim sürecinde
halk›n günlük yaflam›na yeterince
de¤inmeden sürdürülen tart›flmalar,
yönetenler aras›ndaki iktidar
çat›flmas›n›n yans›mas›yla, toplumu
laik-antilaik ekseninde kamplaflmaya
ve kaotik ortama iterken yaflanan bu
tart›flmalar yurttafllar›, kurum ve
kurulufllar› kamplaflman›n bir taraf›
olmaya zorlad›. Emek ve meslek
örgütlerinin görevi ve sorumlulu¤u, bu
saflaflman›n d›fl›nda emekten ve
halktan yana bir çözüm oluflturmak ve
bu eksende bir gücü aç›¤a
ç›karmakt›r. Neoliberalizme,
gericili¤e, ›rkç›l›¤a, flovenizme ve
faflizme karfl› eflitlikten, özgürlükten ve
halktan yana, emperyalizme karfl› tam
ba¤›ms›zl›ktan yana, yurtta ve
dünyada bar›fltan yana tav›r alacak
bir Cumhurbaflkan›n›n olmas›
gereklili¤i tart›fl›lmaz olmal›d›r. 22
Temmuz'da yap›lacak TBMM
milletvekili seçimleri sonras› kurulacak
yeni hükümetin de Cumhurbaflkan›nda
olmas› istenilen ve alt› çizilen ayn›
nitelikleri tafl›mas› ayd›nl›k ve özgür
Türkiye için bir gerekliliktir..

Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu 
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Her iki y›lda bir gerçeklefltirilen Genç Haritac›lar Günleri‘ nin
dördüncüsü bu y›l Odam›z Ankara fiubesinin yürütücülü¤ünde 13-17
May›s tarihleri aras›nda Zonguldak Karaelmas Üniversitesi‘ nde
gerçeklefltirildi. ‹ki y›lda bir farkl› üniversitelerin ev sahipli¤inde yap›lan
Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤inin bu dönem ki ev sahibi Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi idi.

Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤i ile 2001 y›l›nda ‹stanbul fiubemizin
yürütücülü¤ü ve ‹TÜ ile YTÜ nin ev sahipli¤inde ‹stanbul‘ da
gerçeklefltirilen ilk etkinlikle odam›z sürekli sosyal, bilimsel ve kültürel
faaliyetleri aras›nda yerini ald›. Genç haritac›lar Günleri etkinli¤inin
amac›; Farkl› üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
bölümlerinde okuyan ö¤rencileri kendi ortamlar›nda buluflturarak,
dostluk, kardefllik ve arkadafll›k iliflkilerini gelifltirmek, gelecekteki
meslektafllar›n› tan›malar›n›n ortam›n› yaratmak, mesle¤imizin kurum ve
kurulufllar ile iliflkilerini ve di¤er çal›flma alanlar›n›n tan›t›m›n› sa¤lamak,
meslek alan›m›zdaki bilimsel ve teknolojik geliflmeleri ve meslek
alan›m›za yans›malar› görmek, tan›mak ve bu konuda bilgi edinmek,

bilimsel ve teknolojik iflbirli¤ini ve iletiflimi
kurmak, teknik ve sosyal alanda bilimsel
makaleleri kendilerinin içinde bulunduklar›
çal›flma birimlerinde haz›rlayarak arkadafllar›
ile paylaflmalar›n› sa¤lamak, baflta
üniversiteler ve ö¤renci sorunlar› olmak üzere
sosyal, kültürel ve toplumsal konulara yönelik
konferans, forum düzenleyerek genifl kat›l›ml›
bilgi paylafl›m ortam›n› yaratmak, düflünen,
sorgulayan, anlayan, bilinçli bir mühendis
kimli¤i ve bu kimli¤in kamu yarar› ve ülkenin
kalk›nmas›nda önemi ve rolü, meslek eti¤i ve
davran›fl ilkeleri gibi konular›n da tart›fl›ld›¤›
bir sürecin yarat›lmas› fleklinde
özetleyebiliriz. Genç Haritac›lar Günleri
ö¤renci kurultay› niteli¤ini de beraberinde
tafl›maktad›r.

Dördüncü Genç Haritac›lar Günleri, HKMO
Genel Merkezi ve fiubeleri, Zonguldak
Valili¤i, ZKÜ Rektörlü¤ü ve Kilimli Belediyesi
ile özel kurum ve kurulufllar›n deste¤inde,
ülkemizin çeflitli bölgelerinde bulunan 10
Üniversitenin Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i e¤itimi veren bölümlerinden
376 ö¤renci ve 33 ö¤retim üyesi ile birlikte
flube ve oda yöneticilerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. Etkinli¤e iliflkin tüm
düzenlemelerde mühendis aday› ö¤renciler
a¤›rl›kl› olarak görev alarak etkinli¤in baflar›l›
geçmesi için ciddi u¤rafl verdiler.
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Etkinli¤in ilk gününde kay›tlar yap›ld› Gökgöl Ma¤aras› ve k›sa bir Zonguldak
çevre gezisi düzenlendi. Etkinli¤in ikinci günü  aç›l›fl konuflmalar› ard›ndan ile
bafllad›. Aç›l›fl konuflmalar› Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, HKMO Genel
Merkez Yönetim Kurulu ad›na Genel Sayman Asiye Ülkü Kutlu, ZKÜ Rektörü
Prof.Dr. Bektafl Aç›kgöz, Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Mehmet Kopaç,
Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof.Dr. Erdal Koçak, Yürütme Kurulu ve fiube Baflkan›
‹lyas Osmana¤ao¤lu, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. fienol Kuflcu, ZKÜ Ö¤renci Temsilcisi Hamdi Seçilmifl taraf›ndan yap›ld›.
Konuflmalarda genel olarak etkinli¤in önemi, sosyal ve kültürel boyutu, e¤itim ve
gelece¤imiz, gençlerin önemi ve yar›nlar vb. konular üzerine oldu. Aç›l›fl
konuflmlar›ndan sonra Prof.Dr. Ahmet AKSOY taraf›ndan verilen “Mesle¤imizin
Dünü, Bugünü, Yar›n›” konulu aç›l›fl dersi ve ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof.Dr. fienol KUfiÇU taraf›ndan yap›lan, yöresel
özellik ile ilgili “Maden Haritac›l›¤› ve Zonguldak Taflkömürü Havzas›” konulu
sunum gerçeklefltirildi. Konuflmalar›n ard›ndan teknik oturumlarda, ö¤renciler
taraf›ndan temel mesleki konular› ve atölye çal›flmalar›n› içeren sunumlar yap›ld›.
Günün keyifli yorgunlu¤u, deniz kenar›nda hep birlikte yenilen akflam yeme¤iyle
ve gün bat›m›n›n güzelli¤iyle çok kolay bir flekilde at›ld›.

Etkinli¤in üçüncü gününde her üniversite ö¤renci temsilcisi kendi üniversitelerinin
tan›t›mlar›n› yapt›lar. Ard›ndan bilimsel, teknik, sosyal, politik çerçevede mesleki
sorunlar›n tart›fl›ld›¤› forum gerçeklefltirildi. Kendilerinin yönettikleri forumda
ö¤renciler yabanc› mühendisler, yabanc› dilde e¤itim, staj, uzaktan e¤itim,
ö¤renci örgütlenmesi ve sorunlar›, Oda Ö¤renci temsilcili¤i, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Kulüpleri alt›nda örgütlülük ve ekonomik sorunlar,
üniversite, kamu ve özel sektör iliflkileri, yetkin mühendislik ve mesle¤in di¤er
meslek alanlar› içerisinde yeri konular›nda çözüm önerilerini ve fikirlerini

özgürce dile getirdiler. Forumun
ard›ndan,  Zonguldak Karaelmas
üniversitesi ö¤rencilerininde davet
edildi¤i düzenlenen Volkan Konak
konserinde, Zonguldak Karaelmas
üniversitesi ö¤rencileri davet edilerek
türküler birlikte söylendi, halaylar ve
horon birlikte kol kola omuz omuza
oynand›.

Etkinli¤in dördüncü gününde k›sa bir
Bart›n/Amasra gezisi ard›ndan,
yap›lan piknikle do¤a ile buluflma
sa¤land›. Piknikte yine dayan›flma
ruhu öne ç›kt›. Birlikte k›r yeme¤i
haz›rland›. Birlikte türküler söylendi,
halaylar çekildi, bir önceki gün
gerçeklefltirdikleri forumda eksik kalan
yada anlafl›lmayan konular› kendi
aralar›nda zaman zaman tart›flt›lar.
Unutulmas› güç bir k›r gezisi akflam›
dönüflünde biraz yorgun olduklar› da
gözlerden kaçmad›.

Etkinli¤in son gününde de¤erlendirme
toplant›s› yap›ld›. Toplant›da etkinlik
elefltirel bir yaklafl›mla ele al›narak,
Genç Haritac›lar Günlerinin ö¤renci
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Üniversite Ö¤renci Ö¤retim Görevli
Say›s› Eleman› Say›s›

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 20 1 1

Erciyes Üniversitesi 13 2

‹stanbul Teknik Üniversitesi 3 7 2

KTÜ Gümüflhane Mühendislik Fakültesi 28 1 2

KTÜ Mühendislik Fakültesi 34 3 2

Kocaeli Üniversitesi 24 2

Ondokuz May›s Üniversitesi 31 2 2

Selçuk Üniversitesi 22 3 2

Y›ld›z Teknik Üniversitesi 1 3

ZKÜ Mühendislik Fakültesi 129 13 4

ZKÜ MYO Harita ve Kadastro Program› 34 1

Kurum Kat›l›mc›

HKMO 19
Sakarya Üniversitesi 1



örgütlülü¤ü ve birlikteli¤ine olumlu etkisi vurguland›. Bir sonraki etkinlikte bir
ad›m daha ileriye gidebilmek amac›yla örgütsel, sosyal ve kültürel vb.
konularda eksiklikler tespit edildi. Kat›l›mc›lar de¤erlendirme toplant›s›n›n
ard›ndan üretme, paylaflma ve örgütlülük bilinci ile iki y›l sonra Genç
Haritac›lar Günlerinde buluflmak sözü ile ayr›lman›n verdi¤i üzüntüyle
üniversitelerine ulaflmak üzere yola koyuldular. 

Odam›z; bilimsel ve teknik çal›flmalar›n, sosyal ve kültürel çal›fltaylar›n,
sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesinde her zaman sorumluluk bilinci
içerisinde hareket etmektedir. Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤i de, farkl›
üniversitelerde e¤itim gören gelece¤in Harita ve Kadastro Mühendislerini bir
araya getirerek bir ö¤renci kurultay› niteli¤inde, bar›fl, dostluk, kardefllik ve
arkadafll›k duygular› içerisinde, türkülerin birlikte söylendi¤i, birbirlerini tan›ma,
birlikte üretme, yönetme ve paylaflma anlay›fl›n› yaflama geçirmede önemli bir
etkinlik olarak görülmektedir. Etkinli¤in baflar›l› geçmesinde eme¤i olan baflta
ev sahibi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bölüm baflkan›na, Mühendislik
Fakültesi Dekan›na, Rektöre, di¤er üniversitelerdeki bölüm baflkanlar›na,
Zonguldak Valisine, ö¤renci arkadafllara ve aylard›r etkinlik için her alanda
koflan etkinlik yürütücüsü Ankara fiubemize en içten duygular›m›zla teflekkür
eder,sevgilerimizi sunar›z. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu ad›na aç›l›fl konuflmas› yapan
A.Ülkü KUTLU‘nun konuflmas›;
Say›n Valim, Say›n Baflsavc›m, 
Say›n Rektörüm, Say›n Dekan›m,
Say›n Bölüm Baflkan›m ve De¤erli Hocalar›m,
Sevgili Ö¤renci Arkadafllar›m,
fiube Yönetim Kurulu Üyesi Arkadafllar›m ve fiube Baflkan›m,
Ve De¤erli Konuklar...

Sizleri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Merkez Yönetim Kurulu ad›na
sayg› ve sevgi ile selamlamak istiyorum. 

De¤erli Konuklar, Sevgili Arkadafllar

Oda Baflkan›m›z sevgili Ali Fahri ÖZTEN Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i (FIG)‘in
Genel Kurul ve bilimsel toplant›s›na kat›lmak üzere Hong-Kong‘a gitmek
durumunda kald›. 

Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i‘nin (FIG) 2014 y›l›ndaki 25 inci Genel Kurul ve
Bilimsel toplant›s›n›n ülkemizde yap›labilmesi için adayl›¤›m›z› aç›klayacak ve
lobi çal›flmalar›nda bulunacaklar.

Oda baflkan›m›z etkinli¤imizin gerçekleflmesinde eme¤i geçen tüm arkadafllara
teflekkür etti¤ini, gelece¤imiz olan siz sevgili gençlere de sevgi dolu selamlar›n›
iletti¤ini vurgulamak istiyorum.

Dilerim, FIG 2014 y›l› 25 inci Genel Kurulu‘nun ülkemizde gerçeklefltirilmesini
sa¤lar›z. Sevgili baflkan›m›za ve di¤er arkadafllar›m›za baflar›lar diliyoruz.

Odam›z ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bileflenleri taraf›ndan yürütülen
Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤inin, ö¤renci genç meslektafllar›m›z ve di¤er
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Genel Merkez Sayman› A. Ülkü Kutlu

Odam›z; demokratik bir meslek

kuruluflu olarak, dünyay›, ülkeyi

ve yaflam› tan›yan ve ona göre

politikalar üreterek yaflama

geçiren bir anlay›fl içerisindedir.

Odam›z›n, mühendis ve

mimarlar›n sorunlar›n›n ülke

sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›

bilinci içerisinde, bilimi ve

tekni¤i, mühendisli¤i, yar›m

as›rl›k bilgi birikimi ve

deneyimini halk›n mutlulu¤u ve

ülke kalk›nmas›na yönelik her

alanda kullanmak konusunda

taraf oldu¤unu vurgulamak

isterim.



tüm kat›l›mc›lar ad›na baflar›l› geçmesini diliyor, bu etkinli¤in gerçekleflmesinde
eme¤i geçen bilim insanlar›na, ö¤renci arkadafllar›ma, meslektafllar›ma
huzurlar›n›zda teflekkürü borç biliyor ve kendilerini kutluyorum. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z kurulufl y›l› olan 1954 y›l›ndan bu
yana anayasada ve kurulufl yasam›zda yer alan amaçlar› do¤rultusunda
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Odam›z; demokratik bir meslek kuruluflu olarak,
dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan ve ona göre politikalar üreterek yaflama
geçiren bir anlay›fl içerisindedir. Odam›z›n, mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›n
ülke sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› bilinci içerisinde, bilimi ve tekni¤i,
mühendisli¤i, yar›m as›rl›k bilgi birikimi ve deneyimini halk›n mutlulu¤u ve ülke
kalk›nmas›na yönelik her alanda kullanmak konusunda taraf oldu¤unu
vurgulamak isterim.

Bu anlay›fl ve yaklafl›mla, Odam›z; bilimsel ve teknik çal›flmalar›n, sosyal ve
kültürel çal›fltaylar›n, sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesinde her zaman
sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmektedir. Ülkemizde yürütülen bu bilimsel
faaliyetler ve çal›flmalar sonucunda edinilen bilimsel bilgi ve teknolojik ürünler,
sosyal ve kültürel geliflmeler, halk›m›z›n, ülkemizin ve insanl›¤›n yarar›na olumlu
sonuçlar do¤mas›na katk› koyaca¤›na inanc›m›z tamd›r.

De¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli konuklar;

Bildi¤iniz gibi Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤imiz 2001 y›l›ndan bu yana her
iki y›lda bir, bölümlerimizin bulundu¤u üniversitelerde farkl› illerde
gerçeklefltirilmektedir. Bu y›l da 4. düzenlenen etkinli¤imizin her aç›dan daha
da olgunlaflarak geliflti¤i ve ö¤renci meslektafllar›m›z›n birbirleri ile diyaloglar›n›
artt›rarak bu sayede meslek hayatlar›na daha bir güvenle at›ld›klar›n›
görmekteyiz. 

Öyle görüyoruz ki; Genç Haritac›lar
Günleri etkinli¤i ayn› zamanda
sosyal, ülke ve meslek sorunlar›na
duyarl›, gündelik yaflamda derdini
etrafl›ca ifade edip karfl›s›ndakini
anlayabilen “insan odakl›
mühendislerin” yetiflmesine de
katk›da bulunmaktad›r. 

Bu etkinli¤imizin bir amac› da; farkl›
üniversitelerde e¤itim gören Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i bölümü
ö¤rencilerinin bir araya gelerek,
birbirlerini tan›malar›, birlikte üretme,
yönetme ve paylaflma anlay›fl›n›
edinmeleridir. 

Odam›z, üniversiteleri; bilimsel
bilgilerin üretildi¤i mekanlar olarak
görmekte ve e¤itim sürecinde
belletme ve ezbercilik yerine
ö¤renmek, araflt›rma yapmak ve
nitelikli, donan›ml›, bütünlüklü bir
bilim ve teknoloji öngörüsünü
savunmaktad›r. Demokratik bir
üniversite ve akademik özgürlü¤ün
kurum ve kurallar› ile hayat buldu¤u,
birlikte türkülerimizin söylendi¤i,
sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayata
geçirildi¤i üniversitelerimiz, sizlerle...
bizlerle... daha da özgürleflece¤ine
gönülden inanmaktay›z.

De¤erli meslektafllar›m ve sevgili
ö¤renci arkadafllar›m,

Belirtti¤im gibi Genç Haritac›lar
Günleri (GHG) her iki y›lda bir
yap›lan ve tüm Türkiye‘de jeodezi ve
fotogrametri mühendisli¤i bölümü
ö¤rencilerini, mühendislerini ve
ö¤retim elemanlar›n› biraraya
toplayan bir etkinliktir. Ülke çap›nda
bir organizasyon olarak görülse de
uluslararas› kat›l›ma da aç›kt›r.
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Asl›nda Genç Haritac›lar Günleri‘nin kat›l›mc› portföyünü çok güzel anlatan ve
dilimize pelesenk olmufl bir slogan› var;

“Üretme ve paylaflma heyecan›yla dolu her yafltan insan...”

Evet, Jeodezi ve Fotogrametri meslek disipliniyle iliflkisi bulunan üretme ve
paylaflma heyecan›yla dolu her yafltan insan bu etkinli¤in kat›l›mc›lar›d›r.

De¤erli kat›l›mc›lar ve konuklar,

Bildi¤iniz gibi flehirleri hat›rlatan baz› özellikleri vard›r. M.Ö.1200 y›llar›na
dayanan uzun bir geçmifli olan, Zonguldak denince, bugün akla gelen ilk fley,
kara elmas olarak da adland›r›lan kömür, bu kömürü ekonomimize kazand›ran,
madenlere hayat veren maharetli kömür iflçileri ve bu karaelmas diyar›ndan
filizleniveren üniversitemizdir. Bu flirin ve kendine has özellikleriyle öne ç›kan
flehrimizde Genç Haritac›lar Günleri etkinli¤imizin 4. düzenliyor olmaktan
dolay› onur duydu¤umuzu belirtmek isterim.

Zonguldak denilince akla ilk gelen fleylerden birisi kömür ve üniversitemiz olsa
da asl›nda sahip oldu¤u di¤er cevherlerin, yani uçsuz bucaks›z ormanlar› ile
coflkulu denizinin rengi nedeniyle, yeflilin ve mavinin her tonunu da üzerinde
tafl›maktad›r. Denizin ve orman›n renkleri, karaelmas›n p›r›lt›s› ile pek az yerde
bu flehirde oldu¤u gibi coflkuyla kucaklafl›r. Belki de Zonguldak‘› en iyi flu
dizeler anlatmaktad›r.

“Siz hiç uyand›n›z m› kömür kokusuyla
Hiç uyand›n›z m› kömür kokusunu bülbüllerle paylaflarak
Ve camdan bakt›¤›n›zda, lacivert sular›n sizi ça¤›rd›¤›n› hissettiniz mi
D›flar› ç›kt›¤›n›zda hiç bu kadar çok dostu bir arada gördünüz mü
Herkesi tan›d›¤›n›z ve herkesinde sizi tan›d›¤›
Bir baflka flehirde daha bulundunuz mu
Evinizden hiç ç›kmam›fl gibi oldunuz mu
Siz hiç koca bir flehri aileniz gibi hissettiniz mi
Hiç heyecanland›n›z m›, deniz kulübünün merdivenlerinden
inerken heyecanland›¤›n›z kadar

Poyrazlar›n
getirdi¤i iyot
kokusunu
Peynirli tostun
yan›k kokusu ve
dufllardan gelen
flampuan
kokusunu
Y›llarca
burnunuzda
hissetiniz mi
Siz hiç
‹stanbul‘dan

gelirken Düzce sapa¤›n› döndükten
sonra,
Ve hiç Ankara‘dan gelirken
Yeniça¤a‘ya sapt›¤›n›zda
Tamam eve geldik dediniz mi
K›sacas› siz hiç bir flehre afl›k oldunuz
mu
Ve o flehirde yaflam›fl olmaktan gurur
duydunuz mu
Tamam o zaman siz
Zonguldakl›s›n›z..........”

Kaynak:
http://www.dmry.net/zonguldak-
nasil-bir-yer-mi

Hayat belki de bir yolculuk... Umar›m,
bu etkinlikte yer alan her kat›l›mc› bu
flehirden ve etkinlikten bir parça yenili¤i
çantas›na koyarak yolculu¤una devam
eder. 

De¤erli Konuklar, sevgili Ö¤renciler

Sözlerimi daha fazla uzatmadan, bu
etkinli¤in düzenlenmesinde bizlerden
katk›lar›n› esirgemeyen bölüm
kurucular›m›zdan Eski bölüm baflkan›
ve eski dekan› Prof. Dr. Erdal
KOÇAK‘a, flimdiki Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. fienol KUfiÇU‘ya,
Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mehmet KOPAÇ‘a ve Rektörümüz
Prof. Dr. Bektafl AÇIKGÖZ‘e,
etkinli¤in düzenlenmesinde yürütücü
görevi gören sevgili Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi bölümümüz
akademisyenleri ve ö¤rencileri ile
Odam›z emektarlar›na çok teflekkür
ediyorum. 

Dilerim her kat›l›mc› azami ölçüde
faydalanarak bu etkinlikten ayr›l›r.
Tekrar, katk›s› olan, buraya gelen ve
bu güzel havada beni dinleme
zahmeti gösteren herkese çok teflekkür
ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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FIG (Uluslar aras› Haritac›lar Birli¤i) 2007
Çal›flma Haftas› ve XXX Genel Kurulu 13-17
May›s 2007 tarihleri aras›nda Hong
Kong’da yap›lm›flt›r. Konferansa 64 ülkeden
500 civar›nda delege kat›lm›flt›r.

Konferans “Haritac›l›k Hizmetlerinin Stratejik
Bütünleflmesi” slogan› kapsam›nda
modellendirilmifl ve Genel Kurul
oturumlar›nda stratejik bütünleflmenin önemi
vurgulanm›flt›r.

Aç›l›fl Seremonisi ve Genel Kurul
Oturumlar›
Aç›l›fl konuflmalar› Arazi ve Kaynaklar
Bakanl›¤› Bakan Yard›mc›s› Lu Xinshe, Oda
Baflkan› Hak Chan ve FIG Baflkan› Stig
Enemark taraf›ndan yap›lm›flt›r. Genel Kurul
Oturumlar›nda, 

1. Küresel Gündemin Karfl›l›klar›
2. Büyük Kentlerin Yönetimi – Politikalar ve
Teknik Görünümler
3. Küresel Gündemin Karfl›l›klar› - Politikalar
ve Teknik Görünümler 

konular›nda toplam 8 konuflmac› taraf›ndan
sunufllar yap›lm›flt›r.

Genel Kurul Çal›flmalar›
Genel Kurulun birinci oturumunda yeni bir
üyenin kat›l›m› ile Norveç ve Tacikistan’dan
birer adet birlik ba¤l› kurulufl olarak kabul

görmüfl ve onaylanm›flt›r. Bentley Systems FIG’e Platin üye olarak
kat›lm›flt›r. 

Bir önceki FIG baflkan› Prof.Holger Magel Genel Kurulda onursal
baflkan seçilmifltir.

Di¤er konular›n yan› s›ra Genel Kurulda FIG Konseyi ve Komisyonlar›n
2007 – 2010 çal›flma planlar› sunulmufl ve benimsenmifltir. Ayr›ca,
FIG ile Dünya Bankas› aras›nda düzenlenen Mutabakat Protokolü
uygun bulunmufltur. FIG 2012 Çal›flma Haftas›n›n Roma/‹talya’da
yap›lmas› oylanarak kabul edilmifltir.

Genel Kurulun ikinci oturumunda ise yap›lacak konferanslar›n raporlar›
üzerine çal›fl›lm›flt›r.

Teknik Oturumlar
Konferans›n teknik ve bilimsel program›nda 60 oturumda 254 adet
bildiri planlanm›flt›r. Programda olmas›na ra¤men sunulamayan bildiri
miktar› maalesef di¤er FIG toplant›lar›na nazaran daha fazla oldu¤u
görülmüfltür. Oturumlardan baz›lar›nda oldukça yüksek düzeyli

FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI
13-17 MAYIS 2007 TAR‹HLER‹NDE
HONG KONG YAPILDI

ULUSLARARASI ETK‹NL‹KLER
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sunumlar gerçeklefltirilmifltir. Dünya Bankas› ile koordine edilen sunum ise
Konferans›n belki de en ilgi çekici sunumu olmufltur. Bu nedenle, Komisyonlar,
gelecek toplant›lara belirli miktarda ça¤r›l› konuflmac› davet etmeyi
planlamaktad›rlar. Akademik üyelerin sunumlar› ile gerçek proje sonuçlar›n›n
sunulaca¤› uygulamaya yönelik bildiriler de bundan sonra FIG çerçevesinde
ra¤bet görece¤i a¤›rl›kl› görüfl olarak ortaya ç›km›flt›r.

Sunulan Bildirilerin Komisyonlara Da¤›l›m›
Komisyon 1 Mesleki Standartlar ve Uygulamalar : 10 
Komisyon 2 Mesleki E¤itim : 17           
Komisyon 3 Mekansal/Konumsal/Co¤rafi Bilgi Yönetimi : 33 
Komisyon 4 Hidrografya : 8
Komisyon 5 Konumland›rma ve Ölçme : 20
Komisyon 6 Mühendislik Ölçmeleri : 16
Komisyon 7 Kadastro ve Arazi Yönetimi : 34
Komisyon 8 Mekansal Planlama ve Geliflme : 3
Komisyon 9 Tafl›nmaz Mal De¤erlemesi ve Yönetimi : 17
Komisyon 10 Proje Yönetimi ve Ekonomisi : 17

Teknik Oturumlar›n De¤erlendirilmesi
1. Oturum Say›s› : 60
2. Bildiri Say›s› : 254

3. En çok bildiri verilen komisyonlar 
Komisyon 7 : 34
Komisyon 3 : 33
Komisyon 5 : 20

4.  Mesleki konular aras›nda s›n›rlar›n
giderek daralmas› sonucu,
komisyonlar ortaklafla oturum
haz›rlama gere¤i duymufl ve bu
kapsamda komisyonlarca 18 oturum
yap›lm›fl, 75 adet bildiri kabul
edilmifltir. Ortak oturumlar›n 6 tanesi
7 inci komisyon taraf›ndan
düzenlenmifl, di¤er ortak 4 oturuma
da Komisyon 7 taraf›ndan destek
verilmifltir. 3 adet oturum 3 üncü
komisyon taraf›ndan düzenlenmifl 4
ortak oturuma komisyon 3 taraf›ndan
destek verilmifltir.

5. Yukar›daki de¤erlendirmeler
sonucunda FIG genelinde en popüler
iki konunun Kadastro ve Arazi
Yönetimi ile Co¤rafi Veri Altyap›s›
oldu¤u görülmektedir.

6. Program kitapç›¤›nda bulunan
bildirilerin yaklafl›k %30 u
sunulmam›flt›r.

Forumlar
1. Konumland›rmada Yeni Teknikler
2. Proje Yönetimi

Baflkanlar Toplant›s›
FIG Baflkanlar toplant›s›na üye
ülkelerin Oda baflkanlar›
kat›lmaktad›r. Ülkemizden Odam›z›
temsilen kat›lan Genel Baflkan Ali
Fahri ÖZTEN, ülkemizin mesleki
gündemini a¤›rl›kl› olarak Kadastro
çal›flmalar›, Kadastro Yenilemesi ve
Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi
oldu¤unu vurgulam›flt›r bununla birlikte
ülkemizde yürürlü¤e giren Büyük
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i’nin kurum ve
kurulufllarca uygulamaya konulmas›
sonucu standartlar›n sa¤lanmas›nda
önemli geliflmenin sa¤land›¤›n›
belirtmifltir. Ayr›ca say›n ÖZTEN
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Komisyonlar›n Ortak Oturumlar›

No Komisyonlar Oturum Ad› Bildiri Say›s›

1 9, 7, 8 Tafl›nmaz Mal Yönetimi 4

2 3, 7, 8, 9, 10 Kentleflme ve Finans 3

3 9, 1 Arazi De¤erleme Uygulamalar› 5

4 7, 8 Arazi Yönetimi ve Ekonomik Büyüme 5

5 3, 9 Tafl›nmaz Mal Piyasas›n› Desteklemede
Co¤rafi Veri Altyap›s› 6

6 1, 2 Karfl›l›kl› Tan›ma 2

7 6, 3 Bina Bilgi Sistemi ve CBS Uygulamalar› 3

8 7 ve
Dünya Bankas› Asya’da Arazi Yönetimi Projeleri Uygulamalar› 4

9 7, 3 Arazi ‹daresinde Arazi Kullan›m› ve Arazi Yönetimi 4

10 2, 1 Sürdürülebilir Gelece¤in Oluflturulmas› 4

11 6, 5 Yersel Lazer Tarama 5

12 7, 3 Arazi Yönetimi ve e-Devlet 5

13 7, 8 Ayk›r›l›klar-Kaçak Yerleflme: Politika ve Kavramlar 5

14 8, 4 K›y› Yönetimi ve Çevresel Konular 5

15 3, 7, 8 Arazi Yönetimi için Co¤rafi Veri Altyap›s› 5

16 5, 6 Yersel Lazer Tarama 4

17 3, 7, 8 Yasal Olmayan Geliflmenin Yasallaflt›rmas›na Yönelik
Co¤rafi Veri Altyap›s› 3

18 7, 3 Arazi Yönetiminde Yeni Teknoloji ve Çözümler 3



mesle¤imize ilginin di¤er baz› ülkelerde oldu¤u gibi
azalmakta olmad›¤›n› tersine artmakta oldu¤unu,
gençlerle, üniversite ö¤rencilerimizle ulusal ve uluslar
aras› düzeyde etkinlikler gerçeklefltirerek
çal›flmalar›m›z›n sürdürüldü¤ünü ifade etmifltir.

Say›n ÖZTEN, FIG’in sektörümüzün flemsiye kurumu
olmas›na ra¤men akademik bir yay›n› olmad›¤›n›n
alt›n› çizmifl, bu durumun akademik alanda
uluslararas› yay›n gereklili¤i olan ülkelerde büyük
s›k›nt›lara yol açmakta oldu¤u belirterek, SCI
kapsam›nda bir elektronik dergi ç›kar›lmas›n›
önermifltir. Özellikle bu öneri FIG baflkan› taraf›ndan
üzerinde önemle durulmas› gerekli bir konu oldu¤unu
vurgulam›flt›r.

FIG 2014 Adayl›k
Bilindi¤i üzere FIG’ in büyük kongresi dört y›lda bir yap›lmakta olup
bu kongrede FIG baflkan›, eksik olan baflkan yard›mc›lar› ve komisyon
baflkanlar› belirlenmekte, bunun yan›nda genifl kat›l›mla (yaklafl›k
2500-3000 civar›nda)  teknik oturumlar gerçeklefltirilmektedir. 23 üncü
FIG Genel Kongresi Ekim 2006 da Almanya da yap›lm›flt›r. 24 üncü
Genel Kongre ve Konferans› ise 2010 y›l›nda Sidney/Avusturalya da
yap›lacakt›r. 2014 y›l›nda yap›lacak 25 inci FIG Genel Kongresi ve
Konferans› için Ocak 2008 aday ülkeler resmi baflvurular›n›
yapacaklar ve 2009 da seçimle adaylar aras›ndan bir ülke
belirlenecektir. Odam›z 2014 y›l›nda yap›lacak FIG Genel Kongresi
ve Konferans›n›n Türkiye de yap›lmas› için aday olabilece¤imizi 2005
ve 2006 da yap›lan FIG baflkanlar toplant›lar›nda dile getirmifltir. 

Odam›z›n 22/23 Aral›k 2006 tarihide yap›lan  Ola¤anüstü Genel
Kurulunda; 2014 y›l›nda gerçeklefltirilecek  olan 25 inci FIG Genel
Kurul ve Konferans›n Türkiye de yap›lmas› için verilen yetki ve görevle
Odam›z yo¤un tan›t›m çal›flmalar› bafllatm›flt›r. Bu kapsam›nda
ülkemizi, mesle¤imizi, ülkedeki mevcut projeleri ve geliflmeleri, adayl›k
gerekçelerini ortaya koyan, ‹ngilizce olarak haz›rlanan dosyalar FIG’
in bu Genel Kurulunda Ülke  Delegelerine ve kay›t esnas›nda FIG
stand›n da di¤er delegelere da¤›t›lm›flt›r. Ayr›ca di¤er baz› ülke
delegeleri ile bire bir yap›lan görüflmelerde katk› ve destek istenmifltir.
S›cak bir yaklafl›m›n oldu¤unu söylenebilir. Bu tarihten sonra yap›lacak
çal›flmalar büyük önem içermektedir.

FIG Baflkan› Stig Enemark’›n Aç›l›fl Konuflmas›ndan
Konferans›n Profili
Çal›flma Haftas›n›n temas› olan “ Haritac›l›k Hizmetlerinin Stratejik
Entegrasyonu” farkl› kültürlerden haritac›lar ve farkl› ölçme haritac›l›k
disiplinleri aras›nda köprüyü kurabilmektedir. Bu tema ayr›ca yeni
Konseyin benimsedi¤i önemli konular olan Kapasite Oluflturma ve
Kurumsal Geliflmenin Zenginlefltirilmesi konular›n› da
bütünlefltirmektedir. Konferansta tafl›nmaz mal yönetimi ve de¤erlemem
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iliflkisi içerisinde afet risk yönetimi ve metropolitan alanlar›n yönetimi
konular› üzerinde de yo¤un olarak durulmufltur. 

Mega kentler kavram› geliflme gündemi kapsam›nda de¤erlendirilecek
bir konu olmal›d›r. Bu konu mesle¤imizin farkl› alanlar›nda bir yar›flma
ve meydan okuma anlam›ndad›r. Bu çerçevede harita üretimi, co¤rafi
verilerin yönetimi, arazi idaresi fonksiyonlar› ve kadastro, arazi
kullan›m yönetimi ve co¤rafi planlama, tafl›nmaz ekonomisi ve
tafl›nmaz yönetimi, proje yönetimi konular› önemli bir duruma
gelmektedir. Harita mühendisli¤i aç›kças› mega kentlerin yönetimiyle
ilgili karmafl›k konular›n çözümünde baflrol oyunculu¤u mesle¤idir.

Kapasite Oluflturmak
Yeni konsey “Kapasite Oluflturma”y› genel tema olarak seçmifltir.
Kapasite oluflturman›n çok yönlü bir konsept oldu¤una dikkat
çekilmelidir. Bu kavram bireylere, kurulufllara ve topluma bir bütün
olarak iliflkilidir. Pek çok ülkede “özellikle geliflmekte ve geçifl
sürecinde olan ülkelerde“ enstitüler ve gerekli insan kaynaklar› ve
becerileri “ yönetsel ve teknik beceriler dâhil - arazi haklar›,
k›s›tlamalar ve sorumluluklarla ilgili yönetim kapasitesi  iyi geliflmemifltir.
Bu durumda kapasite oluflturma kavram› bu ihtiyaçlara sosyal, kurumsal
ve bireysel düzeylerde cevap verecek analiz ve kapasite ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak rehber olacakt›r. Burada e¤itim, sürdürülebilir geliflme için
tan›mlanm›fl olan toprak kullan›m altyap›lar› vb geliflim hedeflerine
giden bir yoldur. 

Milenyum Kalk›nma Hedefleri
Sekiz Milenyum Kalk›nma Hedefleri (MKH) tüm dünya ülkeleri ve
dünyan›n baflta gelen kalk›nma kurumlar›nca kabul edilmifl bir pland›r.
Birleflmifl Milletler zirvesi Eylül 2000’de bir zaman s›n›r› (2015) ve
yoksullukla, açl›kla, hastal›klarla, cehaletle, çevresel bozulma ve kad›n
ayr›m› konular›yla mücadele etmek için hedefler saptam›flt›r. Bu
hedefler flimdi küresel hedeflerin merkezinde yer almaktad›r. Zirvenin

milenyum bildirisi ayr›ca insan haklar›, iyi
yönetim ve demokrasi konular›n›n da alt›n›
çizmifltir.

MKH’inde zaman›m›z›n en temel sorunlar›
ele alm›flt›r. Bu sorunlar›n sadece birkaç
tanesi do¤rudan haritac›lar ve haritac›lar›n
iflleri ile iliflkilidir. Ama her durumda, Kofi
Annan (BM, 2005) taraf›ndan ifade edildi¤i
gibi; güvenlik olmadan kalk›nma olmayacak,
kalk›nma olmadan da güvenlik olmayacak
ve her ikisinin de insan haklar›na sayg›
olmad›¤› sürece anlam› olmayacakt›r. Ve
kadastrocular kalk›nma alan›yla yak›n bir
iliflki içerisindedir.

Son Görüfller
Bayanlar ve baylar, konuflmam› FIG’in uzun
bir tarihi oldu¤unu söyleyerek tamamlamak
istiyorum. FIG belki bu nedenle dünya
çap›nda tan›nan çok önemli, olgun ve
dinamik bir organizasyondur. Biz
kadastrocular araziye iliflkin sorunlarla
mücadele etmek ve cevap vermek için
gerekliyiz. Bu mücadelelerin pek ço¤u arazi
ile ilgilidir. Daha önce de söyledi¤im gibi,
biz, arazi uzmanlar›n›n dünya çap›nda
organizasyonuyuz. Bu konferans›n temas›na

13Haziran 2007

Harita mühendisli¤i aç›kças› mega kentlerin yönetimiyle ilgili karmafl›k konular›n çözümünde baflrol

oyunculu¤u mesle¤idir.

FIG Baflkan› Stig Enemark



uygun olarak, hedefimiz mega flehirlerin mega sorunlar›yla
mücadele etmek ve ayn› zamanda kentsel-k›rsal karfl›l›kl›
iliflkileri anlamak ve ilerletmektir.

Konferans›n özdeyifli
“Yüksekten uçal›m ama ayaklar›m›z yerden kesilmeden”
Stig Enemark, FIG Baflkan›

Birleflmifl Milletler Milenyum Kalk›nma
Hedefleri
Hedef 1: Afl›r› yoksulluk ve açl›¤›n kayna¤›n› kurutmak
• Günde 1 dolardan az gelirle yaflayan insanlar›n
say›s›n› yar›ya indirmek 
• Açl›k çeken insanlar›n say›s›n› yar›ya indirmek
Hedef 2: Evrensel olarak temel e¤itim seviyesine ulaflmak
• Bütün k›z ve erkeklerin ilkö¤retim seviyesini
tamamlamalar›n› garantilemek
Hedef 3: Cinsiyetler aras› eflitli¤in sa¤lanmas› ve
kad›nlar›n yetkilerinin art›r›lmas›
• 2005’e kadar ilk ve orta ö¤retim düzeylerinde, 2015’e
kadar ise her e¤itim düzeyinde cinsiyet eflitsizli¤inin yok
edilmesi
Hedef 4: Çocuk ölüm oranlar›n›n azalt›lmas›
• Befl yafl›n alt›ndaki çocuklarda ölüm oran›n›n üç’te iki
oran›nda azalt›lmas›
Hedef 5: Anne ölüm oran›n›n düflürülmesi
• Do¤um s›ras›nda anne ölüm oran›n› dörtte üç oran›nda
azaltmak
Hedef 6: HIV/AIDS, s›tma ve di¤er hastal›klarla
mücadele edilmesi
• HIV/AIDS’in yay›lmas›n› durdurmak ve tersine çevirmeye
bafllamak 
• S›tma ve di¤er hastal›klar›n olufl s›kl›¤›n›n durdurulmas›
ve tersine çevirmeye bafllamak 

Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›
• Sürdürülebilir geliflmenin ülke politikas›na ve
programlar›na entegre edilmesi, çevresel kaynak
kay›plar›n›n önlenmesi 
• Sürekli güvenilir içme suyuna ulaflamayan insan say›s›n›n
yar›ya düflürülmesi 
• Say›s› en az 100 milyon olan gecekonduda yaflayan
insanlar›n hayat kalitesinde 2020’ye kadar belirgin bir
geliflme sa¤lanmas›

Hedef 8: Kalk›nma için global bir ortakl›k gelifltirilmesi
• Ulusal ve uluslararas› olmak üzere iyi yönetim, kalk›nma
ve yoksullu¤un azalt›lmas›n› da içeren kanun tabanl›,
tahmin edilebilir ve ay›r›mc› olmayan aç›k ticaret ve finans
sisteminin gelifltirilmesi
• En az geliflmifl olan ülkelerin özel ihtiyaçlar›n›n
belirlenmesi. Bu ihtiyaçlara gümrük tarife ve kotas›z ithalat,
a¤›r borç yükü alt›ndaki yoksul ülkeler için borç yükünün
hafifletilmesi; kanuni iki tarafl› borçlar›n iptal edilmesi ve
yoksullu¤un azalt›lmas› gereken ülkelerde daha fazla resmi
kalk›nma yard›m›n›n verilmesi dâhildir.
• Karayla çevrili ve ada halinde olan geliflmekte olan
eyaletlerin özel ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi
• Geliflmekte olan ülkelerin borç sorunlar›n›n ulusal ve
uluslararas› yöntemlerle uzun vadede u¤rafl›lmas›
• Geliflmekte olan ülkelerle iflbirli¤i içinde gençler için
düzgün ve üretken ifller oluflturulmas›
• ‹laç firmalar›yla iflbirli¤i içinde olarak geliflmekte olan
ülkelere sat›n al›nabilir düzeyde gerekli ilaçlara ulafl›m›n
temin edilmesi
• Özel sektörle iflbirli¤i içinde yeni teknolojilerin “ özellikle
bilgi ve iletiflim teknolojileri “ faydalan›labilir hale
getirilmesi.

14 Haziran 2007
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Yönetmelik 
2.4- Mesleki Denetim Uygulamalar›
2.5- FIG 
2.6- Genç Haritac›lar Günleri
2.7- Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi
2.8- Foça/‹zmir Yaz E¤itim Kamp›
2.9- Türkiye Ulusal Sabit GPS ‹stasyonlar›
A¤› (TUSAGA Aktif-CORS-TR) 

3- Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
4- Türkiye‘deki Seçim Sürecinin
De¤erlendirilmesi
5- Kapan›fl olarak belirlendi.

Toplant›n›n aç›l›fl bölümünde  kat›l›mc›lar
kendilerini tan›tt›lar. HKMO Genel Baflkan›
A. Fahri ÖZTEN yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›nda; Türkiye ve dünyada yaflanan
geliflmeler ›fl›¤›nda, mesleki demokratik kitle
örgütü olan Odam›zda bir y›ld›r yürütülen
mesleki, sosyal, politik ve di¤er tüm
alanlardaki çal›flmalar›n amac›na
ulaflmas›nda temel etkenin, Odam›z
birimlerinde görev alan  arkadafllar baflta
olmak üzere üyelerimiz oldu¤unu vurgulad›.
1980 sonras› 24 Ocak kararlar› ile ad›m
ad›m hayata geçirilen neoliberal politikalar

HKMO 40. Dönem, II. Dan›flma Kurulu Toplant›s› 5-6 May›s 2007
tarihlerinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu,  fiube Yönetim
Kurullar›’ndan Baflkan, Sayman ve Yazmanlar, Genel Merkeze ba¤l›
temsilcilikler ile Nevflehir ‹l Temsilcili¤i, Onur Kurulu ve Yay›n Kurulu
temsilcilerinin  kat›l›m› ile Ürgüp/ Nevflehir’ de gerçeklefltirildi. 

Dan›flma kurulu toplant›s›nda konuflmalar, afla¤›da belirtilen gündem
maddeleri çerçevesinde gerçeklefltirildi. Toplant›da yap›lan görüflmeler
sonucu oluflan e¤ilimin ve al›nan ilke kararlar›n›n hayata
geçirilmesinde, HKMO’nun tüm birimlerinin üzerine düflen sorumlulu¤u
yerine getirmesindeki öneme vurgu yap›ld›.

Dan›flma Kurulu Toplant› Gündemi
1- Aç›l›fl Konuflmalar› ve Bilgilendirme

1.1- Oda Etkinlikleri Hakk›nda Bilgilendirme
1.2- Onur Kurulu Hakk›nda Bilgilendirme
1.3- fiube Çal›flmalar› Hakk›nda Bilgilendirme
1.4- Mali Durum

2- Etkinliklerin De¤erlendirilmesi 
2.1- Ola¤anüstü Genel Kurul ve Kabul Edilen Odam›z
Yönetmelikleri
2.2- Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i süreci
2.3- Tüzükler ve Yönetmelikler 

2.3.1-Toplulaflt›rma ve Tapu Plan Tüzü¤ü  
2.3.2- Lisansl› Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar›
Yönetmeli¤i 
2.3.3- Orman Say›lan Alanlarda Verilecek ‹zinler Hakk›nda

TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
II. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
(5-6 MAYIS 2007 -  Ürgüp/Nevflehir)

HKMO’DAN HABERLER



sonucu tar›m arazilerinin yan›nda, fabrika gibi üretim
araçlar›n›n özellefltirme ad› alt›nda bir bir sat›ld›¤›n›,
Odam›z›n bafl›ndan beri karfl› ç›kt›¤›  özellefltirmelerin
halen h›zla devam etti¤ini 1986’dan günümüze
özellefltirme yolu ile 28 milyar dolar gelir elde edilirken
bunun 18 milyar dolar› iyilefltirme ad› alt›nda
harcand›¤›n›, dolay›s›yla onca varl›k yaklafl›k 10 milyar
dolara yok edildi¤ini, gelinen süreçte iç ve d›fl borç
olmak üzere yaklafl›k 400 milyar dolarl›k borcun bu
politikalar›n sonucu oldu¤u, ç›kar›lan yasalarla mühendis
ve mimarlar›n siyasal, sosyal, kültürel, politik ve bilimsel
alanlardaki hak ve özgürlüklerinin tasfiye edilmeye
çal›fl›ld›¤›n› ifade etti. Say›n ÖZTEN meslek alanlar›ndan
hareketle ülkede yaflananlar›n, geliflmelerin tespiti ve
gerekli politikalar›n üretilip hayata geçirilmesi için HKMO
ve TMMOB çat›s› alt›nda biz mühendislere tarihi görevler
düfltü¤ünü bu düflünceden hareketle Odam›z›n
geliflmeleri yak›ndan izleyerek, haz›rlad›¤› rapor ve bas›n
aç›klamalar› ile  görüfllerini kamuoyuna duyurdu¤unu, bu
alanda kamusal görevimizin yerine getirilmeye
çal›fl›ld›¤›n› gündeme getirdi. Ayr›ca mesleki, kültürel ve
politik alanda Oda politikalar›n›n üretilmesi ve
uygulanmas› hususunda daha önce yap›lan dan›flma
kurulu toplant›s›nda al›nan ilke kararlar›n›n ad›m ad›m
hayata geçirildi¤ini belirtti. 

HKMO Genel Merkez etkinlikleri hakk›nda Genel Sekreter
Ertu¤rul Candafl bir sunum yapt›. Say›n CANDAfi

sunuflunda TMMOB kapsam›ndaki etkinlikler, Emek
Platformu kapsam›ndaki etkinlikler, kurum-kurulufl ve
üniversitelerle etkinlikler, flube ve temsilcilikler
kapsam›ndaki etkinlikler, bas›n aç›klamalar›m›z, bas›nda
Odam›z ile ilgili ç›kan haberler, kurum ve kurulufllara
iletilen Oda görüfllerimiz ve yarg› sürecine tafl›d›¤›m›z
konularla ilgili bilgileri sundu.

HKMO Onur Kurulu ad›na konuflma yapan Say›n Fikret
NERG‹Z, HKMO yönetmelikleri ve Genel Kurullarda
al›nan kararlara ayk›r› davranan üyelerimize yönelik,
TMMOB disiplin yönetmeli¤i çerçevesinde iflletilecek
süreçler ve uygulanacak yapt›r›mlar hakk›nda bilgi
verdikten sonra, HKMO Yönetim Kurulunca, Onur
Kuruluna sevk edilen 7 dosya hakk›nda yap›lan ifllemleri
kurula bildirdi.    

fiubelerimiz görevde olduklar› yaklafl›k 1.5 y›l içerisinde
yapt›klar› çal›flmalar› ve I. Dan›flma Kurulundan bugüne
kadar gerçeklefltirdikleri mesleki, sosyal etkinlikler hakk›nda
bilgi verdiler. fiube görev, yetki ve sorumluluklar› içerisinde
karfl›laflt›klar› sorunlar› ve çözüm önerilerini kurula sundular.
Yap›lan görüflmeler sonucunda iflleyifle yönelik e¤ilimler
öne ç›kt›.

HKMO Genel Sayman› Asiye Ülkü KUTLU, fiube ve
temsilciliklerle ilgili gelir-gider evraklar›, yap›lan
harcamalar ve gerekli yetkiler, resmi defter ve dosyalar›n
düzenlenmesi ve denetlenmesi, çal›flanlar›n sosyal
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haklar›n› kullanmas› konular›nda dikkat edilecek hususlar›
aç›klad›ktan sonra Genel Merkez mali durumu ve yap›lan
harcamalar konusunda bilgi verdi.

Gündemin di¤er maddelerinde yap›lan görüflmeler ve
bilgi al›fl verifli sonucunda afla¤›da ifade edilen hususlar›n
Oda iflleyiflinde mevcut yönetmelikler ve di¤er mevzuat
çerçevesinde dikkate al›narak çal›flmalar›n yürütülmesi
gereklili¤i vurguland›.

II. Dan›flma Kurulu Toplant›s›nda
ortaya ç›kan ortak görüfl ve öneriler
• Talebe ba¤l› ifllemlerde uygulanmakta olan Oda ücret
tarifelerindeki fiyatland›rman›n yüksek olmas› nedeni ile
yeniden gözden geçirilmesi, üyelerin görüflleri al›narak
oluflturulacak birim fiyatlar›n Genel Merkeze iletilmesi,
yöresel katsay›lar ile bu s›k›nt›lar›n bölgesinde afl›lmas›,

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤inin örnekleme ve aç›klay›c› flekilde bas›m›n›n
yap›lmas›, Co¤rafi Bilgi Sistemleri ile ilgili bilgilendirme
amaçl› el kitapç›¤›n›n haz›rlanmas›,

• ‹haleli ifllerde mesleki denetim iflleminin ilgili fiube ve
Temsilcilik taraf›ndan da yap›lmas› sürecinin iflletilmesi,

• Y›ll›k fiube ve Genel Merkez faaliyet planlar›n›n y›l
bafl›nda belirlenmesi,

• Yersel Fotogrametri uygulamalar› (özellikle restorasyon)
ile ilgili bilgilendirici etkinlik düzenlenmesi,

• ‹l temsilcilikleri için hizmet binalar›n›n edinimi veya
TMMOB ile birlikte ortak kullan›m› için çal›flmalar›n
yap›lmas›,

• Harcama belgelerinde flube yönetim kurulu karar› tarih
ve say›s›n›n yaz›lmas›,

• Harcama belgelerinin arka yüzüne ne amaçla harcama
yap›ld›¤›n›n belirtilmesi,

• Gelir-gider evraklar› ve tüm harcama belgelerinin
sayman ve yazman üye taraf›ndan imzalanmas›, tüm
harcamalarda fatura ve fifl al›nmas›, fatura ve fifl olarak
belge al›namayan harcamalarda doldurulan gider
bildirimlerinin de tek tip form olarak kullan›lmas›, 

• Çal›flanlar›n SSK prim ödemeleri, izinlerin kulland›r›lmas›
ve bordrolar›n imzalanmas› konular›nda daha dikkatli
davran›lmas›,

• SHKMM hizmeti olmamas› nedeniyle mesleki denetimin
yap›lmamas› durumunda dosya gönderemeyen
temsilciliklerimizin bu durumu flubeye yaz›yla bildirmesi,
flube merkezlerinde elden tahsilat yap›lmamas›; e¤er
zorunluluk varsa, tahsil edilen bedellerden hiçbir harcama
yap›lmadan Oda hesab›na aktar›lmas›,

• Karar defteri d›fl›nda, flubelerimizce tutulan demirbafl,
y›ll›k ücretli izin ve kasa defterlerinin Genel Merkezce
onaylanmas› ve defterlerin usulüne uygun olarak
tutulmas›na özen gösterilmesi, Temsilcilik dosyalar›n›n flube
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sayman› taraf›ndan incelenmesi ve
onay›yla birlikte Genel Merkeze
gönderilmesi, Denetim Kurulu
raporlar›na aç›klamal› yan›tlar›n
yaz›lmas›, 

• Temsilciliklerden her ay temsilcilik
dosyalar›n›n düzenli ve ilkelere uygun
olarak ay›n 7’sinde flubelere
gönderilmesinin sa¤lanmas›,
flubelerin de raporlar› ay›n 15’inde
Genel Merkeze göndermesinin
sa¤lanmas›,

• Her türlü etkinlik ve planlama
çal›flmalar› için Yönetim Kurulu
karar›n›n al›nmas› ve bilgi olarak
Genel Merkeze gönderilmesi, Genel
Merkez oluruyla yap›lmas› gerekli
faaliyetlerde ise en az 15 gün
önceden olur al›nmas›na özen
gösterilmesi,

• “Meslek ‹çi E¤itim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i” gere¤i
bir Meslek ‹çi E¤itim Merkezi
(M‹SEM) sorumlusunun, M‹SEM flube
sorumlular›n›n ve  Genel Merkezce
belirlenecek iki M‹SEM görevlisi ile
birlikte M‹SEM kurullar›n›n
oluflturulmas›,

• M‹SEM kapsam›nda verilecek
e¤itim konular›n›n ve içeriklerinin
standart hale getirilmesi,

• M‹SEM çerçevesinde verilecek
e¤itimlerin giderlerinin Oda e¤itim
bütçesinden karfl›lanmas›, hiç bir
suretle üyelerden ücret al›nmamas›,
ancak e¤itim alacak üyelerimizin
Oda üyelik ilkesi olan aidat

borçlar›n› ödemifl olmalar› koflulunun
aranmas›,

• Verilecek e¤itimlerde önceli¤in her
zaman üyelerimizin olmas›,

• TMMOB Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i
Yönetmeli¤i kapsam›da verilecek
kurslar›n, Odam›z›n ücretsiz verilmesi
önerisine ra¤men yay›mlanan
TMMOB yönetmeli¤i gere¤i ücretli
olmas› sonucu kurslar›n
ücretlendirilmesinde, ücretlerin en
düflük seviyeye çekilmesi konusunda
çal›flmalar›n yap›lmas›,

• Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i kurslar›n›n,
2007 y›l› içerisinde tüm flubeler
taraf›ndan verilmesi, flubelerimiz
çal›flma alanlar›n› bölgelere ay›rarak
kurs yerlerinin belirlemesi,
Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i e¤itimlerini
fiubelerimizde verecek e¤itimcilerin,
Genel Merkezce verilecek
E¤itimcilerin E¤itimine üçer kifli ile
kat›lmalar›, 

• Kurum ve kurulufllar›n kamulaflt›rma
bilirkiflili¤i listelerinde neden Harita
ve Kadastro Mühendisi olmas›
gerekti¤i hakk›nda bilgiler içeren
mesle¤imizle iliflkili olarak kapsaml›
bir flekilde haz›rlanm›fl dosyan›n
geniflletilerek, ilgili birimlere iletilmesi
ve gerekti¤inde kurumlarla yüz yüze
görüflülmesi,  

• fiubelerimizin, kamulaflt›rma
bilirkiflili¤i konusunda bölgelerinde
yaflad›¤› sorunlar› ve çözüm için
gelifltirdi¤i önerilerini, bölgelerindeki
tüm mühendislerin görüflleri
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do¤r›ltusunda  1 ay içerisinde bir
rapor haline getirerek Genel
Merkeze iletmesi,

• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n
21.03.2007 tarihinde, 5578 say›l›
Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m›
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanunun 2. Maddesinin
uygulanmas› ile ilgili düzenlemifl
oldu¤u protokolün yasaya ayk›r›
maddeler içerdi¤i gündeme getirilmifl
olup, bu konuda flubelerin 10 gün
içerisinde görüfllerini haz›rlay›p
Genel Merkeze iletmesi,
oluflturulacak rapor dahilinde Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ile
görüflülmesi ve yasaya ayk›r› bir
durum söz konusu ise hukuki sürecin
bafllat›lmas›, 

• 2014 y›l›nda yap›lacak olan
Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i’nin
(FIG) 25’inci Genel Kongresinin
Türkiye’de yap›lmas› için, May›s
2007’de yap›lacak olan 32. FIG
Genel Kuruluna kat›l›m sa¤lanarak
HKMO ve Türkiye’nin tan›t›m
çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›,

• Oda etkinliklerine, Oda
birimlerinden kat›l›m›n sa¤lanmas›
hususlar›nda, flube yönetim
kurullar›n›n ekonomik ve di¤er
ekoflullar› göz önünde bulundurarak
görevlendirmelerin sa¤lanmas›,  

• Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Kongresi’nin duyurusunun  kamu
kurum ve kurulufllar›nda (özellikle
belediyelerde) ve özel sektörde

sürekli ve etkin bir biçimde yap›lmas›,

• ‹zmir fiubemiz yürütücülü¤ünde 25
A¤ustos - 2 Eylül 2007 tarihlerinde
gerçeklefltirilecek olan Yaz E¤itim
Kamp› için Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümlerinden toplam
65 ö¤renci ve di¤er Mühendislik ve
Mimarl›k Bölümlerinden 20 ö¤renci
ile kat›l›m›n sa¤lanaca¤› dikkate
al›narak  Oda birimlerimizce gerekli
katk› ve deste¤in verilmesi,

• 18 May›s 2007 tarihlerinde
‹stanbul Kültür Üniversitesinde
yap›lacak TUSAGA Aktif (CORS-TR)
çal›fltay›nda sunulacak Odam›z ön
raporu için Oda görüfllerinin
oluflturulmas›na katk› ve deste¤in
sa¤lanmas› için, flube ve
üniversitelerden Genel Merkeze konu
ile ilgili bilimsel görüfl ve önerilerin
iletilmesi, 

• Odam›z›n kurulufl amac› ve ilkeleri
çerçevesinde oluflturdu¤u rapor,
görüfl, öneri ve bas›n aç›klamalar›n›n
Oda birimlerimizce yerel ve ulusal,
yaz›l› ve görsel bas›nda kamuoyuna
sunulmas›, 

• Oda-üye iliflkileri gelifltirilmesi,
birlikte üretme ve paylaflma sürecinin
daha verimli k›l›nmas› ve dayan›flma
ruhunun art›r›lmas›na katk› vermesi
düflüncesiyle tüm giderleri Oda
taraf›ndan karfl›lanmas›yla
üyelerimize “Ferdi Kaza Sigortas›”
yap›lmas› yönündeki Genel Merkez
önerisinin do¤ru bir yaklafl›m olarak
benimsenmesi, bu konuda Oda

birimlerimizce tüm üyelerimizin
bilgilendirilmesi,

• Ülkemiz 22 Temmuzda yap›lacak
TBMM milletvekilli¤i seçimlerinde;
demokratik bir meslek kuruluflu
olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal,
kültürel, politik ve toplumsal alanda;
mühendisli¤i, bilimi ve tekni¤i
sömürgecilerin, tekelci kapitalistlerin
ve yerli iflbirlikçilerin ç›karlar›
yönünde de¤il, emekçi halk›m›z›n,
meslektafllar›m›z›n ve kamu ç›kar›
yönünde ve ülkemizin kalk›nmas›
amac›yla meslek alan›m›zdan
hareketle görüfl ve önerilerimizin
kamuoyu önünde paylafl›lmas› bunun
yan›nda üyelerimizin milletvekilli¤i
adayl›¤› hususunda sürece
girmelerinin anlaml› olaca¤›,
hususlar› dile getirildi.

Oda Merkez Yönetim, Onur Kurulu,
fiube Baflkan, Yazman ve
Saymanlar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen 40’›nc› dönem ikinci
baflkanlar kurulu toplant›s› (Dan›flma
Kurulu) etkin bir çal›flma sonucunda
tamamlanm›flt›r. Toplant›da
mesle¤imizle iliflkili bir çok konu
tart›fl›lm›fl, bilgiler paylafl›lm›fl ve ilke
kararlar› al›nm›flt›r. Bu kararlar›n
sa¤l›kl› bir flekilde hayata geçirilmesi
hususlar›nda, Oda birimlerimizin
çal›flmalar›n› h›zland›rmalar›
gereklili¤i bir kez daha
vurgulanm›flt›r. Bu süreçte Oda
birimlerinde görev alan tüm
arkadafllara teflekkürü borç biliyoruz.
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TÜB‹TAK‘›n “Kamu kurumlar›n›n ARGE çal›flmalar› ile giderilebilecek
gereksinimlerinin karfl›lanmas› ve sorunlar›n›n çözümüne iliflkin
projelerin desteklenmesi” olarak belirlenen amaçlar› çerçevesinde;
‹stanbul Kültür Üniversitesi‘ (‹KÜ) nin yürütücülü¤ünde ve Harita Genel
Komutanl›¤› (HGK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü‘ (TKGM)
nün ortak müflteri oldu¤u “A¤ prensibinde çal›flan gerçek zamanl›
kinematik (RTK/DGPS) prensipli sabit GPS istasyonlar›n›n kurulmas› ve
hücresel dönüflüm parametrelerinin belirlenmesine iliflkin araflt›rma ve
uygulama projesi (TUSAGA Aktif, CORS-TR Projesi)” nin ikinci Çal›fltay›
18 May›s 2007 tarihinde ‹stanbul Kültür Üniversitesinde yap›ld›.

TUSAGA - Aktif Projesi 2. Çal›fltay›‘na çeflitli kurum, kurulufl temsilcileri
ve akademisyenler ile birlikte Odam›z ad›na Genel Sayman›m›z Asiye
Ülkü KUTLU ve Yönetim Kurulu Üyemiz Timur Bilinç BATUR
kat›lm›fllard›r. 

Çal›fltay›n aç›l›fl konuflmalar›nda s›ras›yla söz alan; Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Turgut UZEL, TKGM ad›na Genel Müdür yard›mc›s› Ömer Ali
ANBAR, HGK ad›na Doç Dr. Halil AKDEN‹Z ve ‹KÜ Rektörü Prof. Dr.
Tamer KOÇEL taraf›ndan söz konusu proje kapsam›nda, sözleflmenin
yap›ld›¤› 18 Nisan 2006 tarihinden bu güne de¤in yaflanan
geliflmeler, kurumlar›n proje ad›na üretti¤i çal›flma ve paylafl›mlar ile
projenin amaçlar›n› içeren konuflmalar yap›lm›flt›r. 

Verilen k›sa bir aran›n ard›ndan da Prof. Dr. Turgut UZEL ve Prof. Dr.
Kamil EREN taraf›ndan proje hakk›nda detayl› bilgilendirme yap›lm›flt›r.

Ö¤leden sonra, Hannover Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Gottfried
KONECNY taraf›ndan yap›lan sunumda; yurt d›fl›nda yap›lan CORS
projelerinden bir örnek aktar›larak, o projede yaflanan sorunlar ve
CORS-TR ile benzerlikleri ele al›nm›flt›r.

Bu sunumun ard›ndan Panel oturumuna geçilmifltir. Panele; Prof. Dr.
Turgut UZEL (‹KÜ) , Panel Baflkan› olarak, Prof. Dr. Kamil EREN (‹KÜ)

Proje Yürütücüsü olarak, Doç. Dr. Müh. Alb.
Halil AKDEN‹Z (HGK), Doç.Dr. Müh. Alb.
Ali KILIÇO⁄LU (HGK), Y. Müh. Sedat
BAKICI (TKGM), Prof. Dr. Tevfik AYAN (‹TÜ),
Prof. Dr. Muhammet fiAH‹N (‹TÜ), Doç. Dr.
Mustafa AY (TÜB‹TAK-ANKARA), Doç. Dr.
Semih ERG‹NTAV (TÜB‹TAK-MAM), Doç. Dr.
Haluk ÖZENER (Bo¤azi Üniversitesi -
Kandilli) ve Timur Bilinç BATUR (Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas›) konuflmac›
olarak kat›lm›fllard›r.

Panele kurum ad›na kat›lanlar kurum
görüfllerini aktar›rken, kiflisel kat›l›mc›lar da
kendi bireysel görüfllerini dile getirmifllerdir.
Panelde a¤›rl›kl› olarak akademisyenler ve
Projede görevli kurum temsilcileri, projenin
amac›, gereklili¤i, yararlar›, beklenen
faydalar› ve sonuçlar› içerikli görüflleri
gündeme getirmifllerdir. 

Bilindi¤i üzere TUSAGA - Aktif Projesi
hakk›nda gündeme geldi¤i ya da kurumlar
aras›nda sözleflme imzaland›¤› günden bu
yana bir çok ortamda tart›flmalar yap›lmakta
ve elefltiriler gündeme getirilmektedir.
Tart›flmalar ve elefltiriler iki yönden
yap›lmaktad›r. Birinci yönü sözleflme süreci,
yürütücülü¤ü ve projede yer alan çal›flma
gruplar›, di¤er yönü ise bilimsel ve teknik
yönü ile baflar›s› fleklinde özetlenebilir.
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Odam›z an›lan projeyi yak›ndan izlemektedir. Bu amaçla kurdu¤u çal›flma
gurubu ile de, proje süreci, bilimsel ve teknolojik çal›flmalar, sorunlar, projenin
baflar›l› olmas› için yap›lmas› gerekenler, at›lmas› zorunlu ad›mlar ve
yaklafl›mlar vb. çerçeve de konunun ele al›nmas›, rapor oluflturulmas› yönünde
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Ön raporun haz›rlanmas› sürecinde de, Odam›z
Bilimsel ve Teknik Komisyonlar›, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkanl›klar›, Odam›z fiube birimlerinden istenen görüfl ve öneriler birlikte ele
al›narak genifl kapsamda de¤erlendirme yolu izlenilmifltir. Yönetim kurulumuzca
yap›lan son inceleme ve de¤erlendirme sonucu, proje hakk›ndaki genel
yaklafl›m›m›z ve önerilerimiz ön rapor fleklinde oluflturulmufltur. Proje hakk›ndaki
ön raporumuz Yönetim Kurulu Üyemiz Timur Bilinç BATUR taraf›ndan panelde
sunulmufltur.

Yap›lan sonuç de¤erlendirmesi ve kat›l›mc›lar›n elefltiri ve önerilerinin ard›ndan,
bir y›l sonra projenin baflar›l› olarak hayata geçirilmifl olmas› için katk› ve
destek verilmesi noktas›nda panel baflkan› Prof. Dr. Turgut UZEL taraf›ndan
temenniler dile getirilmifltir. 

Proje hakk›ndaki Odam›z ön raporu TUSAGA Aktif ( CORS-TR ) 2.
Çal›fltay›‘nda sunuldu¤u flekliyle afla¤›da verilmifltir. 

HKMO TUSAGA Aktif
CORS-TR Ön Raporu
De¤erli kat›l›mc›lar, sevgili konuklar;

Oda Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve sevgi ile selaml›yorum. 

Bu etkinli¤e Odam›z ad›na Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN kat›lacakt›, ancak
FIG‘in (Uluslararas› Haritac›lar Birli¤i) 30 uncu Genel Kurulu ile etkinlik tarihleri
çak›flmas› nedeniyle kat›lamad›lar. FIG‘in 2014 y›l›nda yap›lacak olan 25.
Genel Kongresi‘nin ve Teknik Kurultay›n›n ülkemizde gerçeklefltirilmesi için
gerekli duyurular›n yap›lmas›, adayl›¤›m›z›n gündeme getirilmesi ve FIG
Baflkanlar Kurulu toplant›s›na kat›lmas› nedeniyle say›n baflkan›m›z panele
kat›lamam›flt›r. Tüm kat›l›mc›lardan ve düzenleme kurulundan bizi
ba¤›fllamalar›n› diliyorum. 

De¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli konuklar; 

CORS-TR, yeni ad›yla TUSAGA - Aktif; “A¤ prensibinde çal›flan gerçek zamanl›
kinematik prensipli sabit GPS istasyonlar›n›n kurulmas› ve hücresel dönüflüm
parametrelerinin belirlenmesine iliflkin araflt›rma ve uygulama projesi ile ilgili
olarak TÜB‹TAK, ‹stanbul Kültür Üniversitesi, HGK ve TKGM aras›nda 18 Nisan
2006 tarihinde imzalanan sözleflme sonras› proje, her yönüyle çeflitli
platformlarda tart›fl›lmaktad›r. 

Bizler; bilim insanlar›, akademisyenler, kurum yöneticileri, Oda temsilcileri
konular hakk›nda akl›n yol göstericili¤inde ve bilimsel bak›flla her zaman
tart›flmalara, elefltirilere, öz elefltirilere aç›k oldu¤umuzu ifade ediyoruz, ya da
etmeliyiz. Mutlaka elefltiriler yap›c› olmal›d›r. Amaç sa¤l›kl›, dürüst, güvenilir,
insani ve etik de¤erlere sahip, verimli bir üretim sürecinin yarat›lmas› olmal›d›r. 

Odam›z bilimsel ve teknik komisyonlar›, üniversiteler ve çal›flma gruplar› ile
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bileflenlerinden gelen görüfl ve
öneriler do¤rultusunda söz konusu
proje için bir rapor oluflturmufltur.
Düzenlenen raporu (ki her
gelifltirilmeye uygun) özetle ve konu
bafll›klar› ile ifade etmek istiyorum. 

1- Projenin genel amac›;
Cors-tr‘yeni ad›yla TUSAGA Aktif
projesinin temel amac›n›;

• Ulusal düzeyde hizmet verecek
sürekli çal›flan sabit GPS Referans
‹stasyonlar›ndan oluflan yüksek
do¤ruluklu (cm) konum üretimine altl›k
oluflturacak gerçek zamanl› ve
gözlem sonras› 7 gün/24 saat
hizmet verebilecek bir GPS (yeni
geliflen teknoloji ile GNSS) Referans
A¤› tasar›m› ve uygulamas›n›n
yap›lmas›, 

• Bununla beraber ülke genelinde
ulusal düzeyde büyük ölçekli harita,
bilgi üretiminde, kadastral
çal›flmalarda da kullan›lmaya olanak
sa¤layacak Temmuz 2005 tarihli
Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i öncesi
kullan›mda olan yönetmelik, yönerge
ve flartnamelere göre ED 50
datumda üretilen koordinatlarla ITRF
96 ya da ITRF‘›n di¤er farkl› ITRFyy
datumundaki koordinatlara dönüflüm
parametrelerinin üretilmesi fleklinde
ifade edebiliriz. 

• Di¤er bir tan›mlama yapmak
gerekirse Proje; bir mekansal /
konumsal veri altyap› projesidir. 

2- Projenin gereklili¤i, süreci görev
ve sorumluluklar, 
• Projenin gereklili¤i tart›flmas›zd›r.
Fakat bu projenin bugüne dek neden
ele al›nmad›¤› tart›fl›lmal›d›r.

• Kamu kurum ve kurulufllar›n›n
kurulufl yasas› çerçevesinde ve verilen
di¤er görev ve sorumluluklar dikkate
al›nd›¤›nda; TKGM ve HGK‘l›¤›
bugüne kadar bu konuda neler

yapm›flt›r. Di¤er bir anlat›mla bu
kurumlar söz konusu projeyi neden
hayata geçirmemifllerdir. Bu proje
Kamu - Arge de¤ilde de bir Altyap›
projesi olarak hayata geçirilmesi
daha anlaml› ve ideal bir yaklafl›m
olmaz m›yd›. Ç›k›fl yolu TÜB‹TAK m›
olmal›yd›. 

• Bilim insanlar›, akademisyenler ve
Odam›z bu konuda üzerine düflen
görevi yerine getirmifl midir?
Düzenlenen etkinliklerde; panel,
seminer, sempozyum, kongre vb.
konu bilimsel olarak ele al›narak,
proje önerisi, yetkili kurumlar
taraf›ndan gündeme getirilmifl midir? 

• Proje Kamu - Arge Projesi olarak
hayat bulurken çeflitli platformlarda
dile getirildi¤i üzere neden Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü
olmayan bir vak›f üniversitesi
üzerinden proje yürütülmektedir? Bu
durum projenin baflar›s›n› ve
beklentileri olumsuz etkiler mi? Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve
Harita Genel Komutanl›¤›
yetkililerinin içinde yer ald›¤› “icra
komitesi” yetki ve sorumlulu¤u ne
kadard›r, yeterli midir, yaflan›lan
s›k›nt› var m›d›r? 

3- Bilimsel olarak Projeye
yaklafl›ld›¤›nda; 
• Oluflturulmas› planlanan ya da
oluflturulan “a¤” için; ulusal
gereksinimlerin neler oldu¤u tam
olarak saptanmam›fl m›d›r? Ulusal
stratejik beklentilerle iliflkilendirme

yap›lm›fl m›d›r? K›sa, orta ve uzun
vade de a¤›n geliflimi, iflleyifl ve
hizmet stratejileri belirlenmifl midir?
Bu sorular›n yan›tlar› mutlaka olumlu
olmal›d›r. 

• Nokta say›s›, mesafeleri ve yer
seçimi, gerekli duyarl›kta sonuç
al›nabilmesi için uygun yap›lm›fl
m›d›r? 

• Projeye destek veren
araflt›rmac›lar›n, bilim insanlar›n›n ve
uzmanlar›n görüflü dikkate al›nmakta
m›d›r? Görüfller, öneriler ve tespitler
dikkate al›nm›yorsa ve
de¤erlendirilmiyorsa bir eksiklik yok
denilebilir mi? 

• Konunun uzman› olmayan farkl›
meslek gurubuna ait kifliler dahil
projede hangi amaçla
çal›flt›r›lmaktad›r? 

• Proje kapsam›nda özellikle büyük
ölçekli mekansal/konumsal bilginin
elde edilmesinde tam kapasite ile
yararlanabilmek için dönüflümler
önem içermektedir. Ancak dönüflüm
problemi, parça parça çal›flmalar
için çözümler vermektedir. Halbuki
bu projede tüm Türkiye için bir sürekli
dönüflüm parametreleri setine
gereksinim oldu¤u bilinmektedir.
Çözüm için çal›flmalar yap›lmakta
m›d›r? 

4- Bas›n Medya; 
Projenin, meslek alan›m›za yönelik
önemli bir proje oldu¤u, bilim ve
teknolojideki geliflmelere paralel
olarak gelifltirilmekte oldu¤u, ülke
kalk›nmas› ve mekansal/konumsal
veri altyap›s› için gereklili¤i, do¤al
olarak bas›n yay›n yolu ile de
kamuoyuna duyurulmal›d›r. Ancak
proje için; “..... depremi bir hafta
önceden belirleyebilmemize olanak
verecek ...” , “16 cm bat›ya kayd›k”
(Bu bilgi 1999 depremi sonras›
bilimsel verilerle elde edilen bir
bilgidir) fleklinde haberlerin bas›nda
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yer almas› do¤ru bir yaklafl›m
de¤ildir. 

Kuflkusuz bas›n projeyi kendi
alg›lad›¤› noktadan ve dikkat çeken
spot haber yaratma peflinde
olabilecektir. Ancak bas›nda ç›kan
yanl›fl ve hatal› haberler, proje
sorumlusu ve hatta “‹cra Komitesi”
taraf›ndan mutlaka “tekzip”
edilmelidir. Gerçek d›fl› haberlere hiç
yer verilmemelidir. 

5- Test Çal›flmalar› 
Proje kapsam›nda Marmara
Bölgesinde özel sektöre (Alet
Firmalar›na) üç a¤ tasar›m›nda test
ölçüleri yapt›r›lm›flt›r. Her bir firman›n
elde etti¤i sonuçlar firmalar›n
önerdi¤i alet ve donan›mlar›n›n ve
söz konusu a¤lar›n performans›n›n
ölçmek amac›yla kullan›lm›flt›r. 

Eme¤e ve üretim süreci dikkate
al›narak bu firmalar›n giderlerinin
karfl›lanmas›n›n anlaml› bir yaklafl›m
olaca¤› mutlaka düflünülmelidir.

Yerel Kamu Kurumlar›yla iliflkiler;

Projenin tan›m› ve amac› aç›k olarak
herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Projeden hareketle ve proje
kapsam›nda yer alan alet ve
donan›m ile baz› yerel yönetimlerle
ticari iliflkilere girilmeye çal›fl›ld›¤›
yönünde sektörümüzde bir bilgi
kirlili¤i yaflan›lmaktad›r. Böyle bir
yaklafl›m›n Kamu - Arge projesi
kapsam›nda düflünülmemesi gerekti¤i
aç›kt›r. Etik yönden kabul edilebilir
bir olgu de¤ildir. Bu tür bir bilgi
kirlili¤ine yol açmamak için ilgililerin
daha duyarl› olmas› gerekmektedir.
Bu süreçte; kifliler, kurumlar,
üniversiteler, yerel yönetimler
y›prat›lmamal›d›r. 

Say›n baflkan, de¤erli kat›l›mc›lar;

Proje hakk›nda önerilerimizi yaparak
konuflmam› tamamlayaca¤›m.

1- Odam›z, olaylara, geliflmelere,
bilimsel ve teknik projelere vb. Tüm
konularda sergiledi¤i elefltirilerde bir
tek amac› vard›r. Bu amaç; yap›c›
olmak, baflar›n›n, verimlili¤in
sa¤lanabilmesi için katk› ve destek
olmak fleklinde özetlenebilir.

2- Projede ifade edildi¤i üzere
çal›flma alan› Tüm Türkiye olarak
seçilmifltir. Bafllang›çta yaklafl›k 80-
90 sabit istasyonla amaca
ulafl›laca¤› tahmin edilirken, test
çal›flmalar›, k›y› alanlar›ndan
yararlan›lmas›, (istasyonlar aras›
mesafe 100-150 km olmas›
durumunda cm do¤rulukta konum
üretimine altl›k oluflturmak olanakl›
görülmemekte.) istekleri vb. Bu
amaçlar›n 150-160 civar›nda
istasyon ile çözülebilece¤ini
göstermifltir.

Bu yaklafl›m olumlu görülmekle
birlikte, projenin amac› dikkate
al›narak “a¤›n tasar›m›nda kalite,
güvenilirlik ve ekonomik yap› birlikte
ele al›nmal›d›r.

3- Dönüflüm parametreleri
belirlenmesinde Türkiye‘deki farkl›
jeodezik alt yap›lar çözümü
zorlaflt›racakt›r. ‹lk aflamada orta ve
küçük ölçekli harita verisi elde etmek
ve navigasyon amaçlar› kolayca
gerçeklefltirilebilir. Ancak kadastro ve
belediyelerin kulland›klar› önceden
tesisi edilmifl yerel koordinat
sistemleriyle dönüflümlerde söz
konusu olacakt›r. Bu konunun ayr› bir
proje olarak ele al›nmas› çözümü
h›zland›racakt›r. 

4- Sistemin kurulduktan sonra
çal›flt›r›lmas›, gelifltirilmesi ve
devaml›l›¤›n sa¤lanmas› projede
öngörülmemifltir. Kamusal bir hizmet
oldu¤u dikkate al›narak proje
sahiplerince kar amaçl› olmayan bir
mant›kla iflletilmelidir. Gelifltirilmesi ve
devaml›l›¤›n sa¤lanmas› yine proje

sahibi kurumlarca yerine
getirilmelidir. 

5-Ayr›ca projenin sonunda ,
uygulama aflamas›nda özel ve kamu
sektörünün elinde mevcut olan GPS
donan›mlar›n›n maksimum
kullan›labilir olmas› taraf›m›zca çok
önemsenmektedir. Geçifl döneminin
mümkün oldu¤unca tüm marka GPS
ölçü sistemlerinin faydalanabilece¤i
bir teknikle hayata geçirilmesi
gereklidir. Ülkemizdeki GPS
sistemlerinin say›s› göz önüne
al›nd›¤›nda ( 3000 civar›nda oldu¤u
san›lmaktad›r) ortal›¤›n bir teknoloji
çöplü¤üne dönüflmesi
engellenmelidir.

6-Odam›z bu yaklafl›mlarla konunun
her zaman takipçisi ve aktif
sorgulay›c›s› olacakt›r. Meslek
alan›m›zdaki insanlar›n bizden
beklentisi de budur.

K›saca özetlemeye çal›flt›¤›m bu
raporu, 2. si düzenlenen bu
çal›fltaydan ç›kacak sonuçlarla daha
detayl› olarak ,siz de¤erli
meslektafllar›m›zla ayr›nt›l› bir rapor
olarak tekrar paylaflaca¤›m›z›
bildirmek isterim. 

Biz mühendis ve mimarlar proje
üreten ve mesleki sorumlulu¤a sahip
kiflileriz. Amac›m›z insan odakl›
projeler yapmakt›r. Ülkenin
kalk›nmas›nda ve kamu yarar›
yönünde bizlere yak›fl›r projelerin
üretilmesini ülkemiz insanlar›
bizlerden beklemektedir. Bilim
insan›yla, akademisyeni ile, kamu ve
özel sektördeki yönetici ve
uzmanlarla çal›flmalar›m›z›
sürdürmeliyiz. 

Odam›z Genel Merkez Yönetim
Kurulumuz ad›na sizlere tekrar sayg›
ve sevgilerimizi sunar›m.

Teflekkürler. 

23Haziran 2007



TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ CUMHURBAfiKANLI⁄I
MAKAMINA,

ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z, kamu kurumu
niteli¤inde bir meslek kuruluflu olarak ve biz yöneticileri,
bu ülkenin mühendisleri olarak, özellikle ülkemizi
ilgilendiren çal›flma alanlar›m›z ve mesle¤imizle iliflkili
alanlardaki kanun ve yönetmeliklerde yap›lacak
de¤iflikliklerin, kamu yarar› ve ülkemiz kalk›nmas›
yönünde, teknolojik geliflmelere ve bilimsel verilere ba¤l›
biçimde hayata geçirilmesinde, anayasan›n ve kurulufl
yasam›z›n bizlere verdi¤i görev ve sorumluluk
çerçevesinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

Bu do¤rultuda, 03/06/2007 tarihinde TBMM‘de kabul
edilen “Mera Kanununda De¤ifliklik” öngören kanun
hakk›ndaki endiflelerimizi belirtmeyi zorunlu görmekteyiz.

Medeni Kanunu‘muzda belirtildi¤i gibi, “Mera, yaylak ve
k›fllaklar›n kullanma hakk› bir veya birden çok köy veya
belediyeye aittir. Bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu
alt›ndad›r. Mera, yaylak ve k›fllaklar; özel mülkiyete
geçirilemez, amac› d›fl›nda kullan›lamaz, zaman afl›m›
uygulanamaz, s›n›rlar› daralt›lamaz.” denilmektedir.
Kanunda ifade edildi¤i gibi mera, yaylak ve k›fllak gibi
alanlar›m›z kamunun mal›d›r. 

‹lk tesis kadastrosu dahi henüz tamamlanmam›fl olan

ülkemizde, mera, yaylak ve k›fllaklar da tam olarak
belirlenmemifltir. Ayr›ca Mera Kanunu çerçevesinde bu
alanlar›n kadastro çal›flmalar› devam etmektedir. Mera
yaylak, k›fllak, otlak ve çay›r olarak belirlenen alanlarda
ne kadar iflgal oldu¤u tam olarak tespit edilebilmifl
de¤ildir. Bu konuda tafl›nmaz bilgi sistemi henüz
kurulmam›flt›r. Bilgi sistemlerinin altyap›s›n› oluflturacak
bilimsel ve teknik çal›flmalar da nedense hep eksik bir
planlama ile geçifltirilen bir konu olmufltur.

Yeni yasal düzenleme ile; 25/2/1998 tarihli ve 4342
say›l› Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer
alan “mera” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yaylak ve
k›fllak” ibareleri eklenmifl, ikinci f›krada yer alan
“do¤rudan” ibaresi madde metninden ç›kar›lm›fl ayr›ca
maddeye afla¤›daki f›kra eklenerek;

“Birinci f›krada nitelikleri belirtilen tafl›nmazlardan,
Hazine ad›na tescil edilmesi gerekirken belediyeler
ad›na tescil edilen ve belediyelerce konut veya iflyeri
yap›lmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karfl›l›¤›nda
gerçek ve özel hukuk tüzel kiflilerine tahsis edilen, daha
sonra Hazine taraf›ndan ilgili belediye aleyhine aç›lan
davalar sonucu mera, yaylak ve k›fllak olarak
s›n›rland›r›lmas›na ve özel siciline yaz›lmas›na karar
verilerek mera, yaylak ve k›fllak özel siciline yaz›lan,
fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre mera,
yaylak ve k›fllak vasf› de¤ifltirilerek Hazine ad›na tescil
edilen tafl›nmazlardan; herhangi bir kamu hizmeti için
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gerekli olmayan, Hazinece herhangi
bir tasarrufa konu edilmeyen ve
halen tapuda Hazine ad›na kay›tl›
olan tafl›nmazlar, tahsis tarihindeki
arsa de¤erine devir tarihine kadar
geçen süre için yasal faiz eklenerek
belirlenecek bedelin ilgililerce
Hazineye ödenmesi kayd›yla
adlar›na tahsis yap›lanlara
devredilir. Bu f›kran›n uygulanmas›na
iliflkin usûl ve esaslar, Bakanl›¤›n
görüflü al›narak Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenir.” hükümleri ile
ifadelendirilen de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r.

Söz konusu düzenleme ile mera
alanlar›m›zdan sonra flimdi de
yaylak ve k›fllak alanlar›m›zda da
bir taraftan imar hükümlerine
ayk›r› bir flekilde gerçeklefltirilen
kaçak yap›lara imar aff›
niteli¤inde bir düzenleme
getirmekte, di¤er taraftan da kamu
mal› olan bu alanlar›m›z, devletin
hüküm ve tasarrufu alt›nda
bulunan arazilerimiz süre afl›m› ile
özel mülkiyete geçirilmesi
istenilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflunda,
ülke yüzölçümünün %56‘s›n› (44
Milyon hektar) oluflturan mera,
yaylak, k›fllak ve kamuya ait otlak ve
çay›rlar, günümüzde 12.3 milyon
hektara düflmüfl ve ülkemiz
yüzölçümünün %16 s›n› oluflturacak
seviyeye kadar gerilemifltir. Oysa,
mera, yaylak, k›fllak ve kamuya ait
otlak ve çay›rlar›n yaln›zca
hayvanc›l›k sektörünün geliflmesinde
de¤il, ayn› zamanda su ve rüzgar
erozyonu nedeniyle kaybetti¤imiz

toprak kay›plar›n›n önlenmesi ve
do¤al güzelliklerimizin korunmas›
bak›m›ndan da en önemli do¤al
servetlerimiz aras›nda bulunmakta ve
gözü kalbi ci¤eri oldu¤u
bilinmektedir.

Ülkemizde 3225 adet belediye
mevcuttur. Belediyelerimizin imar ve
mücavir alanlar›n›n zaman zaman
yaylak ve k›fllak alanlar›n› da
içerdi¤i, yada büyükflehir
belediyelerinin s›n›rlar›n›n büyüklü¤ü
ve baz›lar›n›n il s›n›rlar› ile ayn›
oldu¤u düflünüldü¤ünde, bu
alanlar›m›z›n yap›laflmaya aç›lmas›
ve özel mülkiyete geçirilmesi
gelece¤imizi hem çevre de¤erlerimiz
hem de sosyal aç›dan olumsuz
yönde etkileyece¤i flimdiden
görülmektedir. Zaten büyük s›k›nt›lar
yaflayan hayvanc›l›k ve tar›m›n bu
de¤iflikli¤in yürürlü¤e girmesi ile
daha da büyük yaralar alaca¤›, bu
alanda üretim yapan yurttafllar›m›z›n
tüketilen çevre de¤erlerimiz ile
birlikte yerlerinden kopar›laca¤›,
kendilerini kucaklamaktan aciz
kentlere sürgün edilece¤i çok aç›kt›r.
Kendi yaflam alanlar›ndan kopar›lan
yurttafllar›m›z kentlerde iflsizli¤in,
sefaletin içine at›lmalar›yla sadece
kendileri zarar görmeyecektir. Onlar
istemese de yaflamlar›n› her ne
pahas›na olursa olsun sürdürmek
zorunda kalacaklar› kentlerde yeni
çevre ve sosyal çöküntünün kayna¤›
haline getirileceklerdir.

Yaylaklarda kaçak yap›lar›n ve
iflgalin meflrulaflt›r›lmas› sadece
yaylaklar›n de¤il ayn› zamanda
kadastrosu yap›lmam›fl veya

kesinleflmemifl ormanlar›m›z›n,
meralar›m›z›n da yeni iflgallerini
özendirecek ve h›zland›racakt›r.
Bunun sonucu su havzalar›n›n
temelini oluflturan ormanlar›m›z,
meralar›m›z, yaylak ve
k›fllaklar›m›z›n yok edilmesiyle
ülkemiz susuzluk, erozyon,
çölleflme gibi çok önemli çevre
sorunlar›yla karfl› karfl›ya kalacak,
di¤er yandan iklim de¤ifliklikleri
nedeniyle de çok daha genifl bir
bölgede insan ve do¤al yaflam›n
gelifltirilmesi flöyle dursun, korunmas›
ve sürdürülmesi bile olanaks›z hale
gelecektir.

Bu nedenle “Mera Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun”un geçici 3. maddesinde
yap›lan de¤iflikli¤in kamu yarar› ve
ülke ç›karlar› yönünde bir de¤ifliklik
olmad›¤›, Anayasam›z›n hem çay›r
ve meralar›n amaç d›fl› kullan›lmas›
ve tahribinin önlenmesi için devletin
gerekli tedbirleri almas› yönündeki
45 inci maddesine hem de
“herkesin sa¤l›kl› ve dengeli bir
çevrede yaflama hakk›na sahip”
oldu¤unu ve “çevreyi gelifltirmek,
çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve
vatandafllar›n ödevi” oldu¤unu
belirten 56 ›nc› maddesine ayk›r›l›k
içerdi¤ini düflünüyor ve
makam›n›zca onaylanmamas›n›
talep ediyoruz. 

Bilgi ve gere¤ini sayg›lar›m›zla arz
ederiz.

Ali Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Baflkan
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‹zmir fiube Yeni Hizmet Binas›na
Tafl›nd›
‹zmir fiubemiz; 1987 y›l›nda 394 üyesi ile
etkinlik alan›; ‹zmir, Manisa, Uflak, Mu¤la,
Denizli, Ayd›n olmak üzere kuruldu.
Kuruluflunda hizmet mekan›n›n
oluflturulmas›nda pek çok s›k›nt›lar yaflad›.
Üyelerimizin katk›lar›yla birlikte mevcut
hizmet binas› al›nd›. Ancak üye say›m›z›n
artmas›, komisyon ve üye toplant›lar› ile
birlikte etkinliklerin genifllemesi ve meslek içi
e¤itim sürecinin bafllamas› vb. etkenler
sonucu mevcut fiziki mekan›n yetersizli¤i her
geçen gün kendini daha hissettirmeye
bafllam›flt›. ‹zmir fiube Yönetim Kurulumuzun
konuyu gündeme almas›, Genel Merkez
Yönetim Kurulunun destek ve katk›lar›yla ‹zmir
fiubemize yeni bir hizmet binas›
kazand›r›lm›flt›r. Çok amaçl› ve ça¤dafl
standartlara sahip fiube hizmet binas›n›n
aç›l›fl›nda milletvekilleri, siyasetçi, belediye
baflkanlar›, kurum temsilcileri, fiube ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, fiube
‹l/‹lçe Temsilcileri ve çok say›da üyemiz
kat›ld›. 

‹zmir fiube Baflkan›m›z Muhittin SELV‹TOPU hizmet binas›n›n aç›l›fl
konuflmas›nda fiubenin kuruluflu ve fiube çal›flmalar› ile ‹zmir ‹linde
mesle¤imizle ilgili lisans bölümünün aç›lmas› ve gereklili¤ini ifade etti.
Oda Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN yapt›¤› konuflmada, Odam›z
çal›flmalar› ve ülkemiz gündemine yönelik özet bir de¤erlendirme
yaparak fiubemiz hizmet binas›n›n al›nmas›nda eme¤i geçen herkese
baflta fiube Yönetim Kurulu olmak üzere üyelerimize teflekkür etti. 

Meslektafl ‹zmir Milletvekilimiz Say›n Erdal KARADEM‹R’de
konuflmas›nda ‹zmir fiubemiz kurulufl sürecinde görev ald›¤›n›, ilk
yönetim kurulunda bulundu¤unu ve o y›llarda yap›lan Oda
çal›flmalar›nda anekdotlar aktard›. ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Say›n Aziz KOCAO⁄LU, yapt›¤› konuflmas›nda Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin önemini vurgulad› ve ‹zmir’de aç›lacak Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i bölümüne her türlü katk› ve deste¤i
verebileceklerini ifade ettiler. Aç›l›fl kurdelas› fiube Baflkan›, Muhittin
SELV‹TOPU, Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, ‹zmir Milletvekili Erdal
KARADEM‹R ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU
taraf›ndan ortak kesildi. Yeni hizmet binas›nda ‹zmir fiubemizin baflar›l›
çal›flmalar üretece¤i kat›l›mc›lar taraf›ndan vurguland›. Aç›l›fl kokteyli’ne
kat›l›m oldukça kalabal›kt›. 

Antalya fiubemizin Hizmet Binas›n›n Temeli At›ld›
Odam›z Antalya fiube hizmet binas›n›n temeli 15 Haziran 2007
tarihinde genifl kat›l›ml› bir törenle at›ld›. Antalya flubemiz, 1992
y›l›nda etkinlik alan› Antalya, Burdur ve Isparta illeri olacak flekilde
kurulmufl olup, 7 il/ilçe temsilcili¤i ve 482 aktif üye say›s›na sahiptir.

Antalya fiubesi hizmet binam›z, Antalya Veterinler Hekimler Odas›
Ziraat Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi olmak üzere üç Oda‘n›n
ortak bir mekan› fleklinde gerçeklefltiriliyor. Antalya Muratpafla
Belediyesinden 1998 y›l›nda Antalya Veterin Hekimler Odas›na
yap›lan yer tahsisine flubemiz 2002 y›l›ndaki fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› fiener ÖZDEM‹R döneminde sürece dahil olmufltur. 2007
y›l›nda Ziraat Mühendislerinin de istemi uygun görülerek üç Oda
sosyal ve kültürel mekanlar ortak kullan›lmak üzere bodrum ve zemin
kat hariç 3 katl› binan›n yap›m›na karar verilmifltir.

HKMO’DAN KISA KISA
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Aç›l›fl Töreni; CHP Antalya
Milletvekili Tuncay ERCENK, CHP
Antalya Milletvekili adaylar› Osman
KAPTAN ve Tayfun SÜNER, Antalya
Vali yard›mc›s› Hüseyin DEM‹RC‹LER,
Ziraat fakültesi Dekan› Halil ‹brahim
UZUN, Antalya Muratpafla
Belediyesi Baflkan› Süleyman
EVC‹LMEN, TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Genel
Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odas› Genel
Merkez II. Baflkan› Dr. Turan
TUNCER, CHP ‹l Baflkan› Ömer
MELL‹, Antalya HKMO fiube Baflkan›
Ömer DÖNDÜRÜR ve fiube Yönetim
Kurulu üyeleri, Antalya ZMO Baflkan›
Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Antalya Veteriner Hekimler
Odas› Baflkan› Muammer SAYGILI ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya
Kadastro Müdür Vekili Hayrettin
KÜÇÜKATEfi, Antalya HKMO fiube
‹nflaat komisyonu Üyelerimiz ‹brahim
ATÇAKARLAR ve Ahmet KALAYCI ‹le
de¤erli üyelerimiz di¤er TMMOB
bilefleni Oda temsilcileri ve üyeleri ile
kamu kurum ve kurulufllardan kat›l›m
ile gerçeklefltirildi. 

Aç›l›fl konuflmalar›nda, baflta arsa
tahsisini yapan Muratpafla
Belediyesi‘ne teflekkür edilerek hizmet
binas›n›n ivedilikle tamamlanmas›,
kamu kurumu niteli¤inde üç meslek
disiplininin ayn› mekanda hizmet
üretmelerinin ve güç birli¤inin önemi
vurguland›.

Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN
törende yapt›¤› konuflma, ülkemizde
ve dünyada yaflan›lan ekonomik,
siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal
süreci özetleyerek, günümüzde

mühendislere ve mimarlara düflen
görev ve sorumluluklar› dile getirdi.
Ülkenin kalk›nmas›nda ve
geliflmesinde özgür ve ba¤›ms›z bir
Türkiye için mühendis ve mimarlar›n
gereklili¤ini ve önemini vurgulad›.

Konya fiubemiz Yeni Hizmet
Binas›na Tafl›nd›
Konya fiubemiz Meslek ‹çi E¤itim
Salonu ve di¤er komisyon ve çal›flma
gruplar›n›n daha rahat çal›flabilmesi
amac›yla yeni hizmet binas›na
tafl›nd›. 01 Haziran 2007 tarihinde
yap›lan aç›l›fla Genel Merkez
Yönetim Kurulumuzdan Genel
Sekreterimiz Ertu¤rul CANDAfi,
Karatay Belediye Baflkan› Mehmet
HANÇERL‹, Kadastro Bölge Müdürü

Mustafa TARTAR, di¤er ‹lçe Kadastro
Müdürleri ve üyelerimiz kat›ld›lar.
Aç›l›flta fiube Baflkan› Prof. Dr. Ferruh
YILDIZ, Genel Sekreter Ertu¤rul
CANDAfi ve Karatay Belediye
Baflkan› birer konuflma yapt›lar.
Konuflmalarda fiube ve Odam›z
çal›flmalar›, bilim ve teknolojideki
geliflmeler, mesle¤imize yans›malar›,
meslek içi e¤itimin önemi ve
gereklili¤i, Mühendisli¤in ülke
kalk›nmas›ndaki önemi vb. konular
dile getirildi. 

fiubelerimizde Geleneksel
Bahar Yemekleri ve Plaket
Törenleri Yap›ld›
‹stanbul, Trabzon ve ‹zmir
fiubelerimizde, Oda  Yönetim Kurulu
üyelerimizin kat›l›m› ile Odam›z
geleneksel  bahar yemekleri
gerçeklefltirildi. Istanbul ve Trabzon
fiubemizde geleneksel bahar
yeme¤inde mesle¤imizin ve
Odam›z›n geliflmesine büyük katk›lar

sa¤layan, 30 y›ll›k hizmet süresini
dolduran üyelerimize 30. Y›l Hizmet
Plaketi verildi. fiubelerimizin
geleneksel bahar yeme¤i ve 30. Y›l
Hizmet Plaket Törenleri’ ne Genel
Merkez Yönetim Kurulumuzdan
kat›l›mlar sa¤land›.

Emlak Müflavirli¤i Yasa
Tasar›s›  Hakk›nda Odam›z
Görüflleri
Odam›z “Emlak Müflavirli¤i Yasa
Tasar›s›”  taslak metin hakk›nda Oda
görüfl ve önerilerini Türk Standartlar›
Enstitüsü' ne  bildirdi. Tasar› ile ilgili
Odam›z görüfl ve önerilerine
“http://www.hkmo. org.tr web
adresinden uafl›labilinir. 

“Orman Say›lan Alanlarda
Verilecek ‹zinler Hakk›nda
Yönetmelik”e ‹ptal Davas›
Aç›ld›
Odam›z, Orman Say›lacak
Alanlarda Verilecek ‹zinler Hakk›nda
Yönetmelik‘in “Muvafakat ve izin
rapor eklerinin haz›rlanmas› ve
onaylanmas›” bafll›¤›n› tafl›yan 66.
maddesinin birinci f›kras›nda geçen; 
“MADDE 66 - (1) Devlet idareleri ile
kamu kurum ve kurulufllar›nca
yap›lacaklar hariç olmak üzere, izin
sahalar›n›n orman nirengi ve
poligonlar› ile orman s›n›r noktalar›na
ba¤l› olarak orman kadastro ve
meflçere haritas›nda gösterilmesi, izin
sahalar›na ait a¤aç röleve planlar›n›n
haz›rlanmas› orman yüksek mühendisi
veya mühendisi taraf›ndan, flerit,
h›zar ve orman ürünlerini birinci el
olarak iflleyen fabrika tesislerinin
yerleflim plan› ve fizibilite raporlar›,
orman yüksek mühendisi, orman
mühendisi, orman endüstri yüksek
mühendisi veya orman endüstri
mühendisi taraf›ndan düzenlenerek
imzalan›r ve orman mühendisleri
odas›na onaylatt›r›l›r. “ fleklinde
üyelerimizi ve Odam›z› yok sayan
düzenlemeye karfl› Odam›zca
dan›fltay nezdinde iptal davas›
aç›lm›flt›r. Üyelerimize ve kamuoyuna
duyurulur.
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Kent Bilgi Sistemleri Konulu
Panel Gaziantep’de Yap›ld›
Adana fiubemiz ve Gaziantep ‹l
Temsilcili¤imizce düzenlenen “Kent
Bilgi Sistemleri” konulu panel 27
Nisan 2007 tarihinde Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Yürütücülü¤ü, Oda Genel Baflkan›m›z
Ali Fahri ÖZTEN taraf›ndan yap›lan
panele, Tapu ve Kadastro Genel
Müdür Yard›mc›s› Nihat fiAH‹N,
Odam›z Co¤rafi Bilgi Sistemleri
Komisyonu üyesi Yüksek Mühendis
Fikri HAfiAL (BUSK‹ Eski Daire
Baflkan›) ve Doç. Dr. Çetin CÖMERT
panelist olarak kat›ld›lar.

Panelin aç›l›fl›nda Gaziantep ‹l
Temsilcimiz Eray YILDIZ, Adana fiube
Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N,
Gaziantep ‹l Özel ‹daresi Genel
Sekreteri Abdülkadir DEM‹R,
Büyükflehir Belediye Baflkan› As›m
Güzelbey birer konuflma yapt›lar.
Gaziantep ‹l Temsilcimiz Eray YILDIZ
ve fiube Baflkan›m›z Hasan ZENG‹N
konuflmalar›nda, “Kent Bilgi
Sistemleri” konulu panelin neden
yap›lmas› gereklili¤ini aç›klarken,
Harita ve Kadastro Mühendisli¤inin
kent yaflam›nda önemini ve
gereklili¤ini vurgulad›lar. 

Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n
As›m GÜZELBEY konuflmas›nda,
Gaziantep ilinde Kent Bilgi
Sistemlerini kurmak için çal›flma
bafllatt›klar›n› ancak sistemin
kurulmas› için baflta say›sal halihaz›r
harita ve kadastronun ne denli
önemli oldu¤unu, bu sistemin sadece
bir yaz›l›m ve donan›mla
olamayaca¤›n› ifade ederek bu
nitelikte bir panelin Gaziantep’te

düzenlenmesi nedeniyle ‹l
Temsilcili¤imize, fiubemize ve
Odam›za teflekkür etti.

‹l Özel ‹dare Genel Sekreteri Say›n
Abdülkadir DEM‹R konuflmas›nda
Kent Bilgi Sistemlerinin gereklili¤ini
vurgulayarak, il özel idaresinin
çal›flmalar›ndan örnekler verdi. 

Panel bölümünde, panel yöneticisi
Oda Genel Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas›n›n kuruluflu,
amac› ve çal›flmalar›, Meslek Odas›
ve Demokratik Kitle Örgütü olarak
kamu yarar› ve ülke kalk›nmas›
yönündeki çal›flmalar›n› anlatt›. Say›n
ÖZTEN, e¤itimde, sa¤l›kta, enerjide,
tar›mda, sanayide, madende özetle
tüm alanlarda uygulamaya konulan
programlar ve özellefltirmeler
sonras›nda gelinen durumu özetledi
ve sürece Odam›z›n bak›fl›n› dile
getirdi. Bilim ve teknolojideki
geliflmeler, meslek alan›m›za
yans›malar› ve Kent Bilgi Sistemleri
konusunda Harita ve Kadastro
Mühendisli¤inin önemine de¤inen
Say›n ÖZTEN, Gaziantep ‹l
Temsilcili¤ine ve Adana fiubemize
etkinli¤i düzenledikleri için teflekkür
etti. Panelde; Say›sal Kadastro
çal›flmalar›, TAK-B‹S, CORS-TR, Çiftçi
Kay›t Sistemi, Tar›m Reformu

Uygulama Projesi (ARIP), Türkiye
Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri
(TUCBS), TAR-B‹S, Harita Bilgi
Bankas›, kadastro paftalar›nda
yenileme çal›flmalar›n›n gereklili¤i
Nihat fiAH‹N taraf›ndan dile
getirilirken, Bursa Kent Bilgi Sistemleri
çal›flmalar›, dünü ve bugünü Fikri
HAfiAL taraf›ndan aktar›ld› Konunun
bilimsel geliflmeleri ve Ulusal
Konumsal Veri Altyap›s› (UKVA) Doç.
Dr. Çetin CÖMERT taraf›ndan
örneklerle kat›l›mc›lara aktar›ld›. 

Panel öncesi Gaziantep Valili¤i
ziyaret edildi. Odam›z ve çal›flmalar›
hakk›nda bilgilendirme yap›ld›.
Özellikle “Kamulaflt›rma Davalar›nda
Bilirkiflilerin seçiminde, Teknik
Uygulama Sorumlulu¤u, Kent Bilgi
Sistemlerinin kurulmas› ve
iflletilmesinde Harita ve Kadastro
Mühendislerinin önemi ve gereklili¤i
vurguland›. ‹mar Uygulamalar›,
Say›sal Kadastro çal›flmalar› ve
Gaziantep’in say›sal halihaz›r
haritas›n›n yap›lmas› vb. konularda
görüflmeler yap›ld›. 

Say›n Vali Süleyman KAMÇI,
Odam›z›n ziyaretinden dolay›
Gaziantep ‹l Temsilcili¤imiz, Adana
fiubemiz ve Genel Merkezimize
teflekkürlerini sundular. 

Panel sonras›, Tapu ve Kadastro
Bölge Müdürlü¤ü ziyaret edildi. Ayn›
günün akflam› Gaziantep ‹l
Temsilcili¤i geleneksel yeme¤i
düzenlendi. Etkinliklere kat›l›m›n
yüksek oldu¤u gözlendi. Bir sonraki
gün 28 Nisan 2007 tarihinde de
Gaziantep ‹l Temsilcili¤imizce
Mardin ve Hasankeyf’e teknik gezi
düzenlendi. Mardin ‹l Temsilcili¤imiz
Gaziantep’ten gelen üyelerimize
Mardin’in tarihi ve kültürel yerlerin
gezilmesinde ev sahipli¤i yapt›.  

Sivas Valili¤i Ziyaret Edildi
Oda Baflkan›m›z A. Fahri ÖZTEN ve
Sivas ‹l Temsilcimiz Vedat Ç‹RA⁄,
22 May›s 2007 tarihinde Sivas
Valisi Say›n Veysel DALMAZ’› ziyaret
ettiler. 
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Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN,
Oda çal›flmalar›m›z ve yaflan›lan
sürece iliflkin Oda görüfllerimizi Say›n
DALMAZ’a aktard›. Say›n Vali Veysel
DALMAZ, Odam›z›n ziyaretini çok
anlaml› buldu¤unu, Sivas’ta
Odam›z›n daha etkin olmas› ve bu
yönde örgütlenmesini, Sivas ilinde
say›sal kadastro yap›m›na iliflkin
yo¤un bir flekilde çal›flmalar›n
sürdü¤ü, Cumhuriyet Üniversitesinde
önümüzdeki y›llarda e¤itime
bafllayacak olan Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünün
desteklenmesini, Kent Bilgi Sisteminin
kurulmas›nda Harita Kadastro
Mühendisli¤inin önemini vurgulad›. 

Yap›lan görüflmede; Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas›n›n
Sivas’ta daha etkin olmas›
Cumhuriyet Üniversitesinde ileride
e¤itime bafllayacak olan Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümüne
katk› ve destek verilmesi, Sivas ilinde
TUS hayata geçirilmesinin gereklili¤i,
Sivas Valili¤inin katk›lar›yla Kent Bilgi
Sistemlerinin kurulmas› için kent
halk›n› ve kurum ve kurulufllar›
bilinçlendirmek için Eylül ay›nda
“Kent Bilgi Sistemleri” konulu bir
panelin gerçeklefltirilmesi, say›sal
kadastro çal›flmalar›nda meslek
camiam›z›n canla baflla çal›flt›¤›
ancak ekonomik ve özlük haklar›n›n
iyilefltirilmesi için giriflimlerde
bulunulmas›n›n anlaml› olaca¤›,
düzgün kentleflmede ve ülkenin
geliflimi ve kalk›nmas›nda Harita ve
Kadastro Mühendisli¤inin önemi
vurguland›. 

Sivas Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü, Sivas Kadastro
Müdürlü¤ü ve Y›ld›zeli Kadastro
Müdürlü¤ü Ziyaret Edildi
Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN ve
Sivas ‹l Temsilcimiz Vedat Ç‹RA⁄ 02
May›s 2007 tarihinde Sivas
Kadastro Müdürlü¤ü’nü, 3 May›s
2007 tarihinde Sivas Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü ve 10 May›s 2007
tarihinde de Y›ld›zeli Kadastro
Müdürlü¤ü’nü ziyaret ettiler. Kadastro
Müdürlüklerinde çal›flan üyelerimizin

de kat›l›m›yla yap›lan görüflmelerde,
Oda çal›flmalar›m›z, Say›sal
Kadastro Yap›m ‹haleleri,
üyelerimizin Oda’dan beklentileri,
mesle¤imiz ve sektörümüzün geliflimi
ve güçlendirilmesi, meslektafllar›m›z›n
ekonomik ve özlük haklar›nda
iyilefltirmeler ve bu amaçla yap›lmas›
gerekli çal›flmalar, mesleki denetim
uygulamas›, ülkemizde ve dünyada
yaflan›lan sosyal, ekonomik ve
toplumsal geliflmeler, vb. konularda
bilgi al›flveriflinde bulunuldu.  

Mesleki Denetim Uygulamas›nda,
Odam›z yasas› ve yönetmelikleri
Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, Harita
Kadastro Mühendislik Hizmetlerini
Yükümlenecek Müellif ve Müellif
Kurulufllar›n Ehliyet Durumlar›na Ait
Yönetmelik, Tescile Konu Harita ve
Planlar Yönetmeli¤i hükümlerinin
dikkate al›narak duyarl› davran›lmas›
istenildi. 

Lisansl› Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i ve Bürolar› ile Tapu
Planlar› Tüzü¤ü hakk›nda da karfl›l›kl›
görüfller dile getirildi. 

Liseli Ö¤rencilerle Buluflma
Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN ve
Sivas ‹l Temsilcimiz Vedat ÇIRA⁄,
Sivas Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
Harita Bölümü ö¤rencileri ile
biraraya geldiler. Okul yöneticilerin
istemi üzerine okulu ziyaret eden
Oda Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN ve ‹l
Temsilcimiz Vedat ÇIRA⁄, okul
yöneticileri ile harita prorram› üzerine
verilecek e¤itim ve donan›m
hakk›nda görüflme yapt›lar. Daha
sonra ö¤rencilerin kat›l›m› ile
düzenlenen “Forum” da, Oda
Baflkan› ve ‹l Temsilcimiz Odam›z,
mesle¤imiz, çal›flma alanlar›m›z ve

kamusal sorumlulu¤umuz hakk›nda
genel bir bilgilendirme yapt›lar. Soru
ve yan›tlar bölümünde minik
ö¤rencilerin Mühendisler, Mimarlar
ve mesle¤imiz hakk›nda düflünceleri,
gelece¤e bak›fllar›, beklentileri vb.
konular hakk›nda s›cak bir sohbet
ortam› yarat›ld›. 

Forum sonunda, Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i ve Odas› konusunda
minik ö¤rencilerin düflüncelerinde ne
gibi f›rt›nalar›n koptu¤u görünmese
de gözlerinin nas›l ›fl›ldad›¤›n›
görmek ayr› bir güzellikti. 

Sivas Belediye Baflkanl›¤›
Ziyaret Edildi
Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN,
Sivas ‹l Temsilcimiz Vedat ÇIRA⁄,
Sivas Kadastro Bölge Müdür
Yard›mc›s› Cafer KORGAN, ‹ller
Bankas› Bölge Müdürlü¤ü’nden fiube
Müdürü Mustafa SUATA  ile üyemiz
ve Sivas Belediye Meclis Üyesi Yusuf
Ziya SUATA’n›n kat›l›m› ile 6
Haziran 2007 tarihinde Sivas
Belediye Baflkanl›¤› ziyaret edildi.

Belediye Baflkan› Say›n Sami
AYDIN, yap›lan ziyaretin önemli
oldu¤unu vurgulayarak Sivas’ta
Harita ve Kadastro Mühendislerinin
daha örgütlü ve aktif olmalar›
gerekti¤i ifade etti.

Oda Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN,
Oda çal›flmalar›n› özetle belirttikten
sonra Sivas Belediyesi ile yap›lmas›
gerekli ortak çal›flmalar› dile getirdi.
Yap›lan görüflmelerde; Sivas ilinde
TUS’un mutlaka uygulamaya
konulmas›, 18 inci madde
uygulamas›n›n gelifltirilmesi, iflletme
planlar›n›n (içme suyu, kanal,
do¤algaz vb.) yapt›r›lmas›, Kent Bilgi
Sisteminin kurulmas›, Kent
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yönetiminde meslek odalar›n›n görüfl
ve önerilerinin al›nmas›, Sivas
Belediyesi’nin fotogrametrik say›sal
haritas›n›n yap›lmakta oldu¤u
bununla birlikte imar planlar›n›nda
say›sallaflt›r›larak tüm imar bilgilerinin
say›sal ortama aktar›lmas› ve TUTGA
Sistemine  dönüfltürülmesi, Eylül
2007 de Sivas’ta “Kent Bilgi
Sistemleri” konulu panelin Valilik ile
birlikte ortaklafla yap›lmas› vb.
konularda ortak görüfller oluflturuldu. 

Tokat ‹l Temsilcili¤i Ziyaret
Edildi
8 May›s 2007 tarihinde Tokat ‹l
Temsilcili¤i bünyesinde; Genel
Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Sivas
Temsilcimiz Vedat ÇIRA⁄, Tokat ‹l
Temsilcisi Y›lmaz ANAS, Temsilci
Yard›mc›s› Bekir ARSLAN ile Sivas
Kadastro Bölge Müdür Yard›mc›s›
Cafer KORGAN, Tokat Kadastro
Müdürü Cihangir M. GÜNSEREN,
‹ller Bankas› Sivas Bölge
Müdürlü¤ünden fiube Müdürü
Mustafa SUATA ve Tokat ‹lindeki
üyelerimizin kat›l›m› ile ortak bir
toplant› yap›ld›. 

Oda Baflkan›m›z A.Fahri ÖZTEN
toplant›da, Oda çal›flmalar› ve son
dönemdeki geliflmelere de¤inerek,
Odam›z kurum ve kurulufllar ile
üyelerimize düflen görev ve

sorumluluklar› dile getirdi. Temsilci ve
üyelerimiz yaflan›lan baz› s›k›nt›lar›
gündeme getirerek, görüfl, öneri ve
sorulara verilen yan›tlarla s›cak bir
ortam yarat›ld›. Toplant› sonucunda
Tokat fiehir Merkezi gezildi.
Toplant›ya kat›lan üyelerin bir
bölümünün kat›l›m›yla da akflam
yeme¤inde bulufluldu. Toplant›da; 

• Mesle¤imizin, yetki ve
sorumlulu¤umuzun Kamu Kurum ve
Kurulufllar›nda tan›m›n›n yap›lmas›,
• Bilirkiflilik görevinde yerel birimlerle
(Valilik, yarg› vb.) görüflme
yap›lmas›,
• TUS yayg›nlaflt›r›lmas›,
• Mesleki Denetim Uygulamas›n›n
eksiksiz yerine getirilmesi,
• Meslek alanlar›m›zdan hareketle
gündeme getirilen yasal mevzuat
düzenlemelerinde aktif çal›flma
yap›lmas›,
• Mesleki etkinliklerin ‹llerde de
gerçeklefltirilmesi
• Mesleki etik ve mesleki davran›fl
ilkelerine uygun hareket edilmesi, 
• Oda etkinliklerine kat›l›m›n
artt›r›lmas›,
• Üyelerimizin hem mesleki hem de
özlük ve ekonomik haklar› ile ilgili
çal›flmalar›n gelifltirilmesi, üye
sorunlar›n›n yak›n takip edilmesi,
• “K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli”
hastal›¤›n›n yay›lmas›na neden olan
ve Tokat ‹linde aktif görülen “Kene”ye
karfl› yo¤un arazi çal›flmalar›nda
bulunan üyelerimizin duyarl› olmalar›
konusunda uyar›lmalar›na,
• Say›sal kadastro yap›m› ihalesi
ifllerinde yaklafl›k maliyetlere özellikle
dikkat edilmesi ve sektörün
gelece¤inin yok edilmemesi için afl›r›
duyarl› olunmas›. 
vb. konular görüflüldü.   

Diyarbak›r fiubemizde Üye
Toplant›s›
Diyarbak›r fiubemizde, 21 Nisan
2007 tarihinde Genel Merkez
Yönetim Kurulumuzdan, Baflkan Ali
Fahri ÖZTEN, Genel Sekreter
Ertu¤rul CANDAfi ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Ayhan B‹NGÖL ile
Diyarbak›r fiube Baflkan› Ali
AKDAMAR ve Yönetim Kurulu

üyelerimiz, Diyarbak›r, Mardin, Bitlis
ve fi›rnak ‹l Temsilcimiz ile
üyelerimizin kat›l›m›yla fiube Dan›flma
Kurulu toplant›s› yap›ld›. 
fiube Baflkan›m›z Ali AKDAMAR
toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›nda
bölgede yaflan›lan sorunlar› ve
s›k›nt›lar›, üyelerimizin karfl›laflt›klar›
güçlükleri, mesleki çal›flmalar› ve
fiubemiz çal›flmalar›n› aktard›. Genel
Sekreter Ertu¤rul CANDAfi, Genel
Merkezin 400 günlük faaliyetlerini
içeren görsel bir sunum yapt›. Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN yapt›¤›
konuflmada, ülkemizde ve dünyada
yaflan›lmakta olan ekonomik ve
politik geliflmeler, Odam›z ve
TMMOB’nin tarihsel süreç
içerisindeki yeri, konumu ve
sorumluluklar›, son 25 y›ld›r
ülkemizde uygulanan noe-liberal
politikalar, iktisadi, sosyal ve
toplumsal geliflmeler, meslek
alan›m›za ve topluma yans›malar›,
Odam›z çal›flma program›
çerçevesinde yürüttü¤ü etkinlikler ve
çal›flmalar› özetle aktard›. 
Dan›flma Kurulu Üyeleri, hem fiube
ve Odam›z çal›flmalar›na yönelik
de¤erlendirmeler yapt›lar, hem de
ülke gündemindeki geliflmeleri
irdeleyerek Odam›z ve TMMOB’den
beklentilerini dile getirdiler. Gündeme
getirilen sorular ve çözüm önerileri ile
baz› ilke kararlar›n›n hayata
geçirilmesi yönünde ortak görüfller
oluflturuldu. 
Dan›flma Kurulu toplant›s› ard›ndan
kent merkezi ve tarihi yerlerden biri
olan ‹çkale’de k›sa bir gezinti
yap›ld›. Kente yönelik çal›flmalar›
devam eden meslek alan›m›za
yönelik baz› projeler hakk›nda
de¤erlendirmeler yap›ld›.
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BASINA VE KAMUOYUNA

Bu ülkenin ayd›nl›k insanlar› katledilmekle
tükenmez. Bu karanl›¤› da¤›tacak güç ve
kararl›l›kta olan demokrasi, bar›fl ve özgürlük
güçleri, bu ülkenin topraklar›nda inatla
›fl›maya devam edeceklerdir.
Sivas‘›n y›ldönümünde canlar›m›z› sayg› ve
sevgi ile anarken özgür düflünceyi, bilimi,
sanat›, demokrasiyi, ba¤›ms›zl›¤›, kardeflçe
bar›fl içinde  yaflamay›, savafls›z sömürüsüz
bir dünyay›, her koflulda savunaca¤›m›z›
birkez daha inatla vurguluyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
(02.07.2007)

TÜRKÜLER YANMAZ
Güneflin ak yüzüne bir duman çöktü
Bir türkü ç›¤l›kla atefle düfltü
Kuytu bir köflede bir çiçek küstü
Döktü yapra¤›n› boynunu büktü

fiu Sivas‘›n elinde saz›m çal›nmaz
Güllerim yand› yüre¤im dayanmaz

Kararm›fl yüre¤in hiç ›fl›¤› olmaz
Bilmez misin ki türküler yanmaz
Günü gelir sanma hesap sorulmaz
Dayan›r kap›na pir sultan ölmez

fiu Sivas‘›n elinde saz›m çal›nmaz
Güllerim yand› yüre¤im dayanmaz

Edip AKBAYRAM 

Dünden bugüne Anadolu Co¤rafyas›‘na ve ülkemiz tarihsel sürecine
bak›ld›¤›nda a¤›r travmalar›n yafland›¤›n›, insan olgusunun ne denli
a¤›r bir flekilde örselendi¤ini görmekteyiz.
Sömürüye, gericili¤e, flovenizme, emperyalizme ve faflizme karfl›
mücadele eden, ülkenin gülen ayd›nl›k yüzü için daha çok demokrasi,
özgürlük, bar›fl, dostluk ve kardefllik ikliminin tesisi için mücadele veren
canlar, iflkenceye, insanl›k d›fl› uygulamalara, yok edilme ve her
zaman suçlu ilan edilme ile karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.
Yurdun her kar›fl›nda beslenen gericilik ve faflizm 1993 Temmuz‘unda
da Sivas ile görünür k›l›nm›fl, insan›m›z›n insana iflkencesini aç›khava
meydan›nda seyrettirmifltir. 37 can›n yak›larak öldürülmesine neden
olan Sivas Katliam› gericili¤in ve flovenizmin tetikledi¤i bir katliam
olarak tarihe geçmifltir.
Gericilik, eme¤in üzerinde tahakküm kurulmas› için palazland›r›lm›fl,
birlikte yaflam› insana ait farkl› kimlikleri tehdit gibi göstererek ve
özellikle de dini argümanlarla, manipulatif ayr›mlarla bölmüfltür..
Emekten yana tav›r alan ayd›nl›k gelece¤in karart›lmas›na yönelen
gericilik ve karanl›k güçler emekçilerin ve ezilenlerin  o gün de bugün
de en büyük düflman›d›r. 
Bu güçlerin 1970‘li y›llarda Marafl‘ta, Malatya‘da Çorum‘da
1993‘te, Sivas‘› yakanlarla ayn› düflünceyi tafl›yan aktörler oldu¤u
bilinmektedir. Bunlar Emperyalizme, Küresel Kapitalizme, ‹MF, DTÖ ve
DB‘na teslim olanlard›r. Bunlar afl›m›za ekme¤imize göz koyanlard›r.
Bunlar 2 Temmuz‘da Mad›mak otelinde canlar›m›z›n yak›lmas›na
seyirci kalanlard›r. Bunlar Afganistan‘da, Lübnan‘da, Irakta, Filistin‘de
çocuklar› katledenlerle stratejik ortakl›k yapanlard›r. Bunlar bilime,
bilimsel düflünceye karfl› olanlard›r, Bunlar kitap yasaklatan tiyatro
kapatanlard›r. Yani ayd›nl›¤›n düflman›, karanl›kla beslenenlerdir.  
Sivas Katliam›n›n 14. y›l›nda Hrant D‹NK‘in davas› da bugün
bafllam›flt›r. Bu dava; emek, demokrasi, laiklik, insan haklar› mücadelesi
veren emek örgütleri demokratik kurulufllar› için bir turnusol ka¤›d› niteli¤i
tafl›maktad›r. Hrant D‹NK‘in davas›na sahip ç›kmak, katillerinden hesap
sorulmas› için tüm zeminleri demokratik temelde sorgulamak ayn›
zamanda Sivas Katliam›nda katledilen insanlar›m›za sahip ç›kmakt›r.
Bu nedenle,
Emperyalizme,  Faflizme, Gericili¤e Karfl›, Ba¤›ms›zl›k, Emek,
Demokrasi, Bar›fl, ‹nsan Haklar›, Laiklik ve Özgürlükler ‹çin Sivas
Katliam›n› UNUTMADIK UNUTTURMAYACA⁄IZ.
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S‹VAS KATL‹AMI
UNUTULAMAZ UNUTTURULAMAZ!
2 Temmuz 1993



24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlar› ile
Türkiye'de bir iktisadi politika tercihi yap›lm›flt›r.
Toplumun sosyo-ekonomik yap›s› da bu iktisadi
yön do¤rultusunda flekillendirilmifltir ve süreç
devam etmektedir. Siyasal iktidarlara göre
yo¤unlu¤u bak›m›ndan farkl›l›k gösteren bu
politika uygulamalar›n›n temelinde neo-
liberalizm vard›r. Yaflanan geliflmeler, Türkiye
ile s›n›rl› de¤ildir. Bu politika, k›sa bir zaman
sürecinde dünya çap›nda egemen olmaya
bafllam›flt›r. Neoliberal politikalar, IMF, Dünya
Bankas›, DTÖ ve çok tarafl› antlaflma metinleri
ile az geliflmifl ülkelerde uygulamaya
konulmufltur. Türkiye'de de bu politika 1980
y›l› itibari ile zihinlere yerlefltirilmifl, son çeyrek
as›rda ise her alanda birebir uygulanma
imkan›na sahip olmufltur. Özellefltirmeler,
neoliberal politikalar›n ve ülkeye yans›mas›
olan 24 Ocak kararlar›n›n ortaya ç›kard›¤› bir
politikad›r. Neo-liberal politikalar
do¤rultusunda devletin görevlerinin,
sorumluluklar›n›n yeniden tan›mlanmas›,
ekonomide küresel sermayenin öncülü¤ünde
serbest piyasa modelinin yerlefltirilmesi
benimsenmifl, özellefltirmeler, baflat unsur
haline gelmifltir.

“Özel”lefltirme, sözlük anlam› itibariyle bir mal›n ya da hizmetin özelin
hüküm ve tasarrufu alt›na sokulmas›d›r. 1980 sonras› liberal iktisat
politikas›n›n ayr›lmaz bir parças› haline gelen kavram, “devlete ait
tafl›n›r, tafl›nmaz mallar›n teklif alma ya da ihale yoluyla sat›fl›n›
yapma” anlam›nda kullan›lmaktad›r. En basit flekli ile özellefltirme,
devlete yani kamuya ait tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n özele
devredilmesi/sat›lmas›d›r.

Özellefltirmelerin alt›nda yatan temel felsefe de parças› oldu¤u iktisat
politikas›n›n dayand›¤› felsefeye dayand›r›larak aç›klanabilir.
Ülkemizde özellefltirmeler ifllemleri ile görevli k›l›nan Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤›, özellefltirmenin ana 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” fleklinde tan›mlamaktad›r. Bu tan›mda dikkat
çekilmesi gereken nokta, klasik liberalizmde bile devletin asli görevleri
aras›nda say›lan e¤itim, sa¤l›k gibi görevlerin devletin görevleri
aras›nda say›lmamas›d›r. Bu nedenle, devlete sadece güvenlik ve
adalet görevinin verildi¤i iktisadi politikan›n, devletin halen yürüttü¤ü
görevlerinin budanmas›n› ve devlete ait olan varl›klar›n tasfiyesini,
özele devredilmesini öngörmesi kaç›n›lmazd›r.

Uygulamay› iflaret eden özellefltirme tan›m› de¤er yüklü bir kavramd›r.
Bu ba¤lamda, özellefltirmeler, kamu varl›klar›n›n kaça sat›ld›¤›, kime
gitti¤i gibi tart›flmalar›n ötesinde yeni bir devlet yap›s›, yeni bir toplum
ve iktisadi yap›n›n tafl›y›c›s›d›r. Bu nedenle, özellefltirmeler, sonuçlar› ile
incelendi¤inde gerçek anlam›n› kazanmaktad›r: “emekçi halklar›n ve

ÖZELLEfiT‹RMELER
DURDURULMALIDIR!*
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* Bas›n aç›klamas›nda yer alan rakamlar ve tablolar Özellefltirme Dairesi Baflkanl›¤› ile Hazine Müsteflarl›¤›'n›n resmi web sitelerinden al›nm›fl, derlen-
mifltir: www.oib.gov.tr, www.treasury.gov.tr



yaflam kaynaklar›n›n sömürülmesi ve sömürünün
sürdürülebilir hale getirilmesi için kamu varl›klar›n›n aflama
aflama sat›lmas›.” Türkiye'de 1980 sonras›nda
uygulamaya konulan neo-liberal politikalar, sosyal devletin
tasfiyesini hedef alm›fl, emekçi halklar›n kazan›lm›fl haklar›
ile birlikte, halka ait olan varl›klar›n da tasfiyesini hayata
geçirmifltir. Devletin yeni bir düzlemde yeniden inflas›,
vatandafll›k, kamu hizmeti ve kamu yarar› gibi kavramlar›n
da anlamlar›nda de¤ifliklikler yaratm›flt›r. Gelinen
noktada, devlet ticari flirkete dönüfltürülmekte, kamu
yarar› prensibi ile de¤il, verimlilik esas›na göre
çal›flmas› öngörülmekte; vatandafll›k ba¤› müflteri
iliflkilerine indirgenmekte, kamu hizmetlerinin uygulama
alan› ise daralt›lmaktad›r.

Türkiye'de özellefltirme uygulamalar›, yo¤un olarak 1986
sonras›nda bafllam›flt›r. 1986'dan günümüze kadar
hayata geçirilen özellefltirme ifllemleri geliri toplam› 28,5
milyar dolard›r. Bu toplam›n 17 milyar dolar› 1986-2005
y›llar› aras›nda gerçeklefltirilmifl, en önemli gelir sa¤lanan
y›l yaklafl›k 8 milyar 200 milyon dolar ile 2005 y›l›
olmufltur. Fakat, 2007 y›l›n›n hemen ilk çeyre¤indeki
özellefltirmelerin büyüklü¤ü 2007 y›l›n› bir rekor
yapabilecek düzeye ç›karmaktad›r. Özellefltirme
ifllemlerinin y›l baz›nda gösterildi¤i tablo afla¤›da
verilmifltir. Daha çarp›c› bir nokta ise 1986-2004
döneminde özellefltirme kapsam›nda olan kurulufllara
iliflkin ödemeler, özellefltirmeye iliflkin uygulamalar için
yap›lan ödemeler toplam›n›n 13,8 milyar dolar
dolaylar›nda olmas›d›r. Di¤er taraftan, 1986 y›l›ndan bu
yana 193 kuruluflta hisse senedi veya varl›k sat›fl/devir
ifllemi yap›lm›fl ve bu kurulufllardan 183’ünde hiç kamu
pay› kalmam›flt›r. Özellefltirme kapsam›na al›nan varl›klar
ise çok farkl›laflmaktad›r. Daha sonra eski statüsüne
döndürülmüfl olanlar da dahil olmak üzere 1986 y›l›ndan
bu yana 244 kurulufltaki kamu hisseleri, 22 yar›m
kalm›fl tesis, 393 tafl›nmaz, 6 otoyol, 2 bo¤az köprüsü,
103 Tesis, 6 Liman, flans oyunlar› lisans hakk› ile Araç
Muayene ‹stasyonlar› özellefltirme kapsam›na al›nm›flt›r.
Özellefltirmelerden sa¤lanan gelirlerin d›fl borç ödemesine
kayd›r›lmas› söz konusu edilirken, son dönemdeki d›fl borç
stoklar›na bak›ld›¤›nda ise 2002 y›l›nda 129,7 milyar
dolar olan toplam d›fl borç stokunun 2006 y›l› sonu itibari
ile 206,4 milyar dolara yükseldi¤i görülmektedir.

Enerjiden haberleflmeye, sa¤l›k hizmetlerinden limanlara
ve otoyollara, petrokimyadan madene kadar bütün
sektörlerde özellefltirme uygulamalar› devam etmekte iken

gayrimenkul özellefltirmeleri son dönemde ön plana
ç›kmaktad›r. Gayrimenkuller, yüksek faiz gelirlerinin
alternatifi olarak yüksek getirisi nedeni ile rant arac› haline
gelmifltir. ‹ETT Garaj› ve Karayollar›'n›n Zincirlikuyu
arsas›n›n sat›fl› sonras›nda büyüklük ve konum olarak
dengi olan Anadolu yakas›nda olan Burhaniye arsas› da
TOK‹ ifltiraki olan Emlak GYO taraf›ndan sat›fla
ç›kar›lm›flt›r ve Haziran'da ihalesi yap›lacakt›r.

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne ait olan Üsküdar
Burhaniye arsas› 2004 y›l›nda Karayollar›ndan TOK‹'ye
devredilmifltir. TOK‹'nin ifltiraki olan Emlak Konut
Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›'na (Emlak GYO) ait olan
Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yer alan 95 bin 939
metrekarelik arsa aç›k art›rma ile sat›fla ç›kar›lm›flt›r.
Burhaniye arsas›, Zincirlikuyu arsas›n›n t›pat›p ayn›s›
olmakla beraber Bo¤aziçi Öngörünüm alan›nda kald›¤›
için ayn› büyüklükte olmas›na karfl›n imar hakk› daha
k›s›tl›d›r. Fakat, geçmifl deneyimlerden de görüldü¤ü gibi
imar haklar› ve emsaller sözleflme imzaland›ktan sonra da
de¤ifltirilebilmektedir. Frans›z tatil köyünün özellefltirilmesi
aflamas›nda buna tan›k olunmufltur. Özellefltirme
uygulamalar›nda, mevzuat›n geçit vermedi¤i durumlarda
yeni yasal düzenlemeler ile, bunlar›n da olmad›¤›
durumda dolayl› düzenlemeler, plan
de¤ifliklikleri, vs. ile süreç devam
ettirilmektedir. 2006 y›l› Ocak
ay›nda yürürlü¤e giren 5018
say›l› Kanun ile konsolide bütçe
kapsam›nda yer alan ve flimdi
genel bütçe kapsam›na al›nan
kurumlar›n tafl›nmazlar›n›n
Hazineye devredilmesi ile
özellefltirme uygulamalar›n›n
kurumlar›n itirazlar›na yer
vermeden tek elden yap›lmas›
sa¤lanm›flt›r. Karayollar› arazisi,
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü'nün
tafl›nmaz varl›k sat›fllar›n›n arkas›nda bu düzenleme
bulunmaktad›r. Bu durumda olan yüzlerce tesis ve
tafl›nmaz halen sat›l›k listelerinde bulunmaktad›r.

Zincirlikuyu arsas› gibi Burhaniye arsas› sat›fl› da, yine
tan›d›k simalar›n ihale coflkusu ile an›lacakt›r. Fakat,
sonras›nda TOK‹'ye gelir kaydedilen arsa de¤erini veya
halk kaybetmifl olacakt›r. ‹stanbul'da yeni konut yap›m› ve
betonlaflma süreci bafllayacak, al›flverifl merkezleri ya da
kamuya kapal› di¤er hizmetlerin altyap›s›n›n kurulaca¤›
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devasa bir alan daha ortaya
ç›kacakt›r. Di¤er taraftan,
‹stanbul'daki çarp›k kentleflme bir
sonraki döneme b›rak›lacakt›r.

Yak›n zamanda yap›lacak di¤er bir
özellefltirme ise PETK‹M'dir. Haziran
ay›nda yap›lacak olan ihale ile
PETK‹M'deki % 51'lik kamu pay› blok
sat›fl yöntemi ile sat›fla ç›kar›lacakt›r.
PETK‹M de 1960'l› y›llarda
benimsenen planl›
sanayileflme/kalk›nma program›n›n
bir parças› olarak 1965 y›l›nda
TPAO öncülü¤ünde kurulmufltur.
3700 kiflinin çal›flt›¤›, pazar pay›
% 27 olan PETK‹M, Türkiye'nin h›zla
artan talebine karfl›l›k, arz›n ayn›
h›zla artmad›¤› ve tesislerin ömrünü
tamamlad›¤›, rekabet gücünü yitirdi¤i
gerekçesi ile sat›fla ç›kar›lmaktad›r.
PETK‹M 1987 y›l›nda özellefltirme
kapsam›na al›nm›flt›r. Halbuki,
PETK‹M stratejik bir konumda olup,
sanayinin vazgeçilmez hammadde
üreticisi konumundad›r. Çünkü,
PETK‹M taraf›ndan üretilen
hammaddelerden plastikler ve sentetik
kauçuklar; inflaat, tar›m, otomotiv,
elektrik, elektronik, ambalaj
sektörlerinin önemli girdileridir.
Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe
kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, ilaç, boya,
deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi
için girdi üretilmektedir. Sanayiye
dayal› kalk›nma için üretim kapasitesi

ile vazgeçilmezli¤i ve sosyo-ekonomik
yap›ya koydu¤u katk›lar dolay›s›yla
PETK‹M'in özellefltirilmesi de
TELEKOM gibi tart›flmal› ve sorunlu
bir dönemin bafllang›c› olacakt›r.
Talebin h›zla artt›¤›, üretimin önemli
bir parças›n› gerçeklefltiren ve sanayi
için temel hammadde üreticisi olan
PETK‹M'in özel tasarrufun konusu
olmas›, tekelleflmenin bütün sorunlar›n›
içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Özel
sektörün her flartta kar›n› fazlalaflt›rma
amac›na hizmet eden fiyatlarda
yükselme, çal›flma flartlar›n›n
s›k›laflt›r›lmas›, personelin tasfiyesi ve
benzeri uygulamalar halka ve
hammaddeyi kullanan üreticilere
kesinlikle s›k›nt› olarak yans›yacakt›r.

Özellefltirmeler, salt iktisadi alan›
ilgilendiren bir uygulama de¤ildir
çünkü “özellefltirmeler ile ekonomide
sermaye yap›s› yeniden
flekillenmektedir.” Sermaye yap›s›n›n
yeniden flekillendirilmesi ise baflta
kamu yarar›, kamu hizmeti kavramlar›
olmak üzere, toplumun sosyo-
ekonomik yap›s›n› yeniden
yap›land›rmaktad›r.

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas›, kamu kurumu niteli¤inde bir
mesleki kurulufl olarak, özellefltirmeleri
ve neo-liberalizmin yap›sal
reformlar›n› ve programlar›n›, bir
araya getirdi¤i bu ülkenin üretici

güçleri olan mühendislerimizin meslek
ve yaflam alanlar›na yap›lan bir
müdahale olarak görmekteyiz.
Özellefltirmeler sonras›nda ortaya
ç›kacak, nitelikli çal›flanlar›n iflten
ç›kar›lmas›, iflsiz b›rak›lmas›, kamu
hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas›,
çal›flma flartlar›n›n rekabet üzerine
kurulmas› ve s›k›laflt›r›lmas› gibi
uygulamalar, rant ekonomisinin
hayat bulmas›, mesle¤imizin genel
ç›karlar›n› ve meslektafllar›m›z›n
geliflimini önemli ölçüde olumsuz
yönde etkileyecektir. Di¤er taraftan,
özellefltirme uygulamalar›, ülkenin
ba¤›ms›zl›k ve özgürlük temelinde
yükselmesinin temel unsurlar› olan
sanayileflme, biliflim, teknoloji ve
kültürel geliflim ve
demokratikleflmesinin önünde çok
büyük bir engel olarak görülmelidir.

Seçim sürecine girildi¤i bu dönemde,
halk›n gelece¤ini zincire vuran
özellefltirme uygulamalar› art›k son
bulmal›d›r. Hükümeti, halk›n mal›
olan varl›klar› ve kaynaklar› tahrip
eden, yaflam ve mesleki alan›m›za
do¤rudan müdahaleyi öngören
özellefltirme uygulamalar›n›
durdurmas› konusunda uyar›yoruz.!

TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
(02.06.2007)

34 Haziran 2007

Tablo 1: Y›llara Göre Özellefltirme Gelirleri



Meclis‘te bu hafta içersinde görüflülmesi beklenen yasa teklifi ile mera
kanununda yap›lacak de¤iflikliklerle kaçak yap›lara ve arazi iflgallerine  “af”
getirilmek istenmektedir. 

Siyasi iktidarlarca gündeme getirilen ve say›s› 15 i geçen imar aflar›, siyasal ve
parasal rantlara dönüflerek; kentlerimiz “köy kentler-büyük köyler” fleklinde kabul
edilemez bir çarp›k kentleflmeye evrilirken, sahil bantlar›m›z geri dönüflü
olmayan bir flekilde beton y›¤›nlar›na dönüflmüfl ve yok edilmiflken, flimdi de
karfl›m›za yaylalar›m›z›n betonlaflmas›na, iflgaline ve kaçak yap›laflmas›na izin
verecek bir “af” yasas› ç›kmaktad›r. 

Mera kanununda önerilen de¤ifliklikler ile bu ülkeye en büyük kötülü¤ün
yap›lmakta oldu¤u aç›kça görülmesine ra¤men TBMM komisyonlar›ndan nas›l
sessizce geçer anlamak olanakl› de¤ildir. Yasa teklifinde ortaya konulan
gerekçelerin hiçbir bilimsel içeri¤i olmad›¤› gibi yap›lan tespitlerde gerçe¤i
ifade etmemektedir.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflunda, ülke yüzölçümünün %56‘s›n› (44
Milyon hektar) oluflturan mera, yaylak, k›fllak ve kamuya ait otlak ve
çay›rlar›, günümüzde 12.3 milyon hektara düflmüfl ve ülkemiz
yüzölçümünün %16 s›n› oluflturacak seviyeye kadar
gerilemifltir. 

Oysa, mera, yaylak, k›fllak ve kamuya ait
otlak ve çay›rlar›n yaln›zca hayvanc›l›k
sektörünün geliflmesinde de¤il, ayn›
zamanda su ve rüzgar
erozyonu nedeniyle
kaybetti¤imiz toprak
kay›plar›n›n
önlenmesi ve
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ÜLKEM‹ZDE BETONLAfiMAYA
B‹R ADIM DAHA;
YAYLALARIMIZDA ‹MAR AFFI

Siyasi iktidarlarca gündeme
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“af” yasas› ç›kmaktad›r. 



do¤al güzelliklerimizin korunmas› bak›m›ndan da en
önemli do¤al servetlerimiz aras›nda bulunmaktad›r. Bu
alanlar›m›z ülkemizin gözü, kula¤›, kalbi ve ci¤erleri
oldu¤u nas›l unutulabilir.

Seçimden önce yasalaflt›r›lmas› düflünülen ve siyasi
tart›flmalar aras›nda TBMM Tar›m Komisyonu‘nda sessiz
sedas›z kabul edilen “mera, yaylak ve k›fllaklara” iliflkin
düzenleme, çok aç›k bir flekilde yaylaklar›m›zda kaçak
yap›laflman›n önünü açan, devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda bulunan arazilerin süre afl›m› ile özel mülkiyete
geçirilmesini sa¤layan ve imar hükümlerine ayk›r› bir
flekilde gerçeklefltirilen yap›lara imar aff› getirmektedir. Bu
suretle mera ve yaylaklarda yap›lan ve daval›k olan her
türlü kaçak yap›lar, az bir bedelle arazisi ile birlikte yasal
bir konuma getirilecektir.  Bununla birlikte ayr›ca, bu
alanlar›m›za yönelik a¤›r bir darbe de TBMM Genel
Kurulu‘nda belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde kalan
ve 1 Ocak 2003‘ten önce kesinleflen imar planlar› içinde
iflgal edilen bu yerlerin tahsis amac›n›n de¤ifltirilmesini
öngören yasa teklifinin önümüzdeki günlerde görüflülmesi
beklenmektedir.

Mera, yaylak ve k›fllaklar Medeni Kanunumuzda
belirtildi¤i gibi, “Mera, yaylak ve k›fllaklar›n kullanma
hakk› bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir.
Bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndad›r...Mera,
yaylak ve k›fllaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amac›
d›fl›nda kullan›lamaz, zaman afl›m› uygulanamaz,
s›n›rlar› daralt›lamaz.” mera, yaylak ve k›fllak gibi
alanlar›m›z kamu mal›d›r. 

Ayr›ca 4342 say›l› Mera Kanunun da de¤ifliklik için
gündeme getirilmek istenen di¤er bir yasa teklifinde de,
yaylak ve k›fllaklarda yap›laflman›n önü aç›lmakta ve
yap›lan kaçak inflaatlarla yarat›lan iflgallerin af kapsam›na
girmesi sa¤lanmaktad›r. Gerekçesi ise zaten yok edilmifl
olan ve boflalan köy halk›n›n yaylak ve k›fllaklarda daha
sa¤l›kl› yap›larda bar›nmalar› ileri sürülmektedir.

Anayasan›n 45. maddesinde, “...devlet, tar›m arazileri ile
çay›r ve meralar›n amaç d›fl› kullan›lmas›n› ve tahribini
önlemek, tar›msal üretim planlamas› ilkelerine uygun olarak
bitkisel ve hayvansal üretimi art›rmak maksad›yla, tar›m ve
hayvanc›l›kla u¤raflanlar›n iflletme araç ve gereçlerinin ve
di¤er girdilerin sa¤lanmas›n› kolaylaflt›r›r...” denmektedir.
Bu amaçla, 25 fiubat 1998 tarihinde 4342 say›l› Mera
Kanunu ç›kar›lm›fl ve meralar›n “Devletin hüküm ve
tasarrufu alt›nda olduklar›” (madde: 4) belirtilerek,
anayasaya uygun düzenlemeler yap›lm›flt›r. Sözü edilen
yasan›n, meralarda tahsis amac›n›n de¤ifltirilmesine iliflkin

14. maddesinde de, Maliye Bakanl›¤›n›n ve Valili¤in
talebi ve Bakanl›kça tahsis amac› de¤ifltirilen meralar›n
hazine ad›na tescil edilece¤i belirtilmifltir. Anayasan›n 45
ve 168. maddeleri gere¤i devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda oldu¤u belirtilen ve do¤al servetler ve kaynaklar
kapsam›nda say›lan yerlerden olan meralar›n, yaylalar›n
ve k›fllaklar›n özel mülkiyete konu olamayacaklar›, yarg›tay
kararlar›yla da aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.

Yang›ndan Mal m› Kaç›r›l›yor..! 

‹lk tesis kadastrosu dahi henüz tamamlanmam›fl olan
ülkemizde, mera, yaylak ve k›fllaklar tam olarak tespit
edilmifl de¤ildir. Mera kanunu çerçevesinde bu alanlar›n
kadastro çal›flmalar› devam etmektedir. Mera yaylak ve
k›fllak olarak belirlenen alanlarda da ne kadar iflgal
oldu¤u da tam olarak tespit edilmifl de¤ildir. Bu konuda
tafl›nmaz bilgi sistemi kurulamam›flt›r. Bilgi sistemlerinin
altyap›s›n› oluflturacak bilimsel ve teknik çal›flmalar
nedense hep eksik bir planlamaya sadece
geçifltirilmifltir. Alt yap› çal›flmalar› eksik olan bir alanda
böylesi af kapsaml› yasalar ç›kart›larak sisli hava
yarat›lmas› acaba kimlerin rant alan›na dönüflecektir. Her
yönüyle endifleler üst seviyededir.

Tasar› ile yap›lmak istenenin bir yandan kaçak
yap›laflman›n önü aç›l›rken di¤er yandan ise kamu arazisi
niteli¤inde olan yaylaklar›m›z›n mal rejiminin yayla tan›m›
eklenerek de¤ifltirilmesi ve yayla olarak tescillenen yerlerin
özel mülkiyete konu olmas› sa¤lanmak istemektedir. Yasa
teklifinde yap›lan tan›ma göre “yayla; ..‹nsanlar›n
serinlemek ve do¤al ortam›ndan yararlanmak amac›yla
yaz mevsiminde geçici olarak ikamet ettikleri yada
kadimden beri tar›m arazisi olarak kulland›klar› yer.”
fleklinde tan›mlanmaktad›r. Yasa teklifinde görüldü¤ü gibi
tan›m› yap›lan “yayla”n›n hayvanc›l›kla hiçbir ilgisi
bulunmamaktad›r. Ayr›ca tar›m arazilerimiz ne zamandan
beri yaylalarda yer almaya bafllam›flt›r. Köylerimize neler
olmufltur acaba? T›pk› sahil bantlar›m›zda beton y›¤›nlar›
haline gelen ve ikinci konut özelli¤i tafl›yan yazl›k konutlar
flimdide can›m›z, ci¤erlerimiz olan yaylalar›m›za tafl›nmak
istenmektedir. Kimler için bu ayr›cal›klar, kimler için
anayasa ve yasalara ayk›r› ve bir çok yasa ile çeliflen
yasa teklifleri komisyonlardan geçirillmektedir ya da
geçirilmesi istenmektedir. Ciddi ve samimi olmam›z
gerekmiyor mu? ‹flgal edilen mera, yaylak ve k›fllaklarda
aç›kça özel mülkiyet istenmektedir. Ya da bu alanlara
yap›lan kaçak yap›lara af istenmektedir. Hem de hiç
s›k›lmadan bu milletin efendisi olmas› gerekti¤i ifade
edilen köy ve köyler halk›n›n ismi kullan›larak. Ne yaz›kki
gerçek bu.
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Siyasal iktidar hem IMF‘in istekleri do¤rultusunda k›r
hayat›n› yok etmekte olan bir dizi politikalar› hayata
geçirmekte ve o bölgelerde yaflayan gerçek köy halk›n›
gelece¤e dair bir belirsizli¤e sürükleyerek göç etmelerine
neden olmakta hem de bu yaflam alanlar›n› betonlaflt›r›p
paras› olana pazarlayacak düzenlemeleri hayata
geçirmeye çal›flmaktad›r. Halbuki toprak, tüm insanlar›n
yaflamak için olmazsa olmaz› bir yaflam alan›d›r. Fakat
özellikle 1980‘li y›llardan bu yana uygulanan neoliberal
politikalarla topraklar›m›z “modern toprak a¤alar›”na
pazarlanmaktad›r. Bu pazarlama mant›¤› her geçen gün
ülkemiz insanlar›n› yurttafl olmaktan ç›kar›p paras› az
potansiyel müflteri pozisyonuna sokmakta ve sonuçta
ezilenler yine emekçiler, iflçi ve köylüler  olmaktad›r.

Ülkemizde, 12 Eylül 1980 tarihli 24 Ocak karalar›yla
uygulamaya sokulan ekonomik programlar, IMF, Dünya
Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü, AB istemleri do¤rultusunda
hayata geçirilen yap›sal de¤ifliklikler ile gelinen nokta her
yönüyle s›k›nt›l› bir süreci dayatmaktad›r. Özellefltirmelerle
en verimli ve can al›c› kurum ve kurulufllar yok pahas›na
elden ç›kart›lm›fl ve bir çok alanda yabanc› sermayeye
ba¤›ml› hale gelinmifl, e¤itim, sa¤l›k, telekomunikasyon,
enerji ve sosyal güvenlik alan›nda oldu¤u gibi tar›m ve
hayvanc›l›¤› da yavafl yavafl yok etme sürecine girilmifltir.
Ülke nüfusunun %40 tar›mla u¤rafl›rken bu oran›n %10
seviyesine çekilmesi istenmekte, tar›m arazilerinde hiçbir
fley üretmeden geçici bir süre için do¤rudan gelir destek
fonu iflletilmekte art›k ifle yaramayan mera, yaylak ve
k›fllaklar›m›z›n da elden ç›kar›lma zaman› gelmifltir
denilmektedir. Yasa tekliflerinin k›sa anlam› bu flekilde
okunmal›d›r.   

Ormanlar, sahiller, limanlar, kamu kurumlar›, yaylalar ve
derken tüm ülke

Bilindi¤i üzere ormanlar›m›z, sahillerimiz, limanlar›m›z,
kamu kurumlar›m›za ait di¤er alanlar›m›z, farkl› özel yasa
ve yasa maddeleri ile sat›larak elden ç›kart›lmaktad›r.
fiimdi de ormanlar›m›z›n, da¤lar›m›z ve ovalar›m›z›n
içindeki alanlar farkl› bir düzenlemeyle yeni bir pazar
alan› haline getirilmek istenmektedir. Bu yegane yaflam
kayna¤›m›z olan topraklar›m›z bir meta haline
dönüfltürülerek sat›lmakta ve sonucunda ülkeye verilen
sosyal, uzun vadede ekonomik, kültürel ve do¤al zararlar
gözard› edilerek ülkemiz gelece¤e dair bir belirsizli¤e ve
sosyal eflitsizli¤e do¤ru sürüklenmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› bu ve bunun gibi
tüm özellefltirici ve yok edici ve ötekilefltirici
düzenlemeler karfl›s›nda kamu yarar› ilkeleriyle hareket
ederek ülkemiz insanlar›n›n mutlulu¤u ve güzel
yar›nlar›na dair sosyal politikalar do¤rultusunda
gerçekleri söylemeye dün oldu¤u gibi bugün de devam
etmektedir. Bu onurlu ve meflakkatli görevler anayasa ve
yasalar ile odalar›m›za verilmifltir. Yaflam alanlar›m›zdan
hareketle bilimin ve akl›n yol göstericili¤inde
mühendisli¤i ve mimarl›¤› halk›m›z ve ülkemiz ç›karlar›
yönünde kullanmaya inançl› ve karal›y›z. Toprak
insanlar›n yaflam alan›d›r metaya dönüfltürülmüfl bir
pazar alan› de¤il !. Seçim sürecine girilen bir dönem
aral›¤›nda gelece¤imizi derinden etkileyecek alanlarda
yasal de¤iflikliklere gidilmemesi konular›nda  siyasal
iktidar› duyarl› olmaya davet ediyoruz..
TMMOB
HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI
(23.05.2007)
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Ülkemiz, zor bir dönemden geçmektedir.
‹ktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel
alanlardan, e¤itim ve sa¤l›k alan›na kadar
hemen hemen her alanda önemli s›k›nt›lar›n
yafland›¤› görülmektedir. Bununla birlikte,
insan tarihinde en önemli olgunun insanl›k
onuru, kutsall›¤› ve yaflam› oldu¤u
tart›flmas›zd›r. Yeni yüzy›l›n da bilim ve
teknoloji ça¤› oldu¤u vurgulanan günümüzde
insan yaflam›, onuru ve kutsall›¤› mutlaka
temel özne olmal›d›r. Yaflam standartlar›n›n
yükseltilmesinde, e¤itim ve sa¤l›k mutlaka
öne ç›kmak durumundad›r. Ancak dönem
dönem insan yaflam›n› en a¤›r flekilde tehdit
eden bir çok unsurun ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir. ‹nsan yaflam›n›n vazgeçilmezi
olan sa¤l›k alan›na bak›ld›¤›nda verilen
mücadelenin mutlaka insan odakl› olmas›
gerekti¤i kaç›n›lmaz olmal›d›r. Bilim insanlar›
bu yönde özgür bir flekilde bilimsel ve
akademik inceleme ve araflt›rma
çal›flmalar›n› mutlaka yapmak
durumundad›rlar. Konuya yönelik ekonomik
altyap›, fiziki mekan vb. hizmetler sosyal
devlet kavram› çerçevesinde ele al›nmal›d›r.

Gündemde olan ve insan yaflam›n› ciddi bir
flekilde tehdit eden ve yar›m as›rdan fazla
bir süredir yüzlerce masum insan›n hayat›na

mal olan bir V‹RÜS her yerde ölüm saçmaya maalesef devam
etmektedir. Halk›m›z›n korkusu olan bu virüs "k›r›m-kongo kanamal›
atefli" (KKKA) hastal›¤›d›r.

K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli hastal›¤›na neden olan virüsü tafl›yan
keneler 2006 y›l›nda ülkemizde 27 kiflinin hayat›n› kaybetmesine
neden olmufltur. Bu y›l yaklafl›k 180 vakaya rastlan›rken 11 kifli
hayat›n› kaybetmifltir. (bkz. Tablo: Y›llara göre KKKA vaka ve ölümleri).
Konunun uzmanlar›, Hyalomma soyuna ait 30‘un üzerinde kene
türünün bu hastal›¤› bulaflt›rabilece¤i, virüs tafl›yabilen kenelerin
Türkiye‘de Karadeniz iklimi ile step ikliminin (yar› kurak karasal iklim)
kesiflti¤i bölgelerde bulundu¤unu, nemli bölgelerde asla
yaflamad›klar›n› ve s›ca¤› sevdiklerini, bodur meflelik alanlar› ve yaban
hayvanlar›n›n bulundu¤u yerleri tercih ettiklerini, bu hastal›¤›n
havyandalarda hafif seyretmekte oldu¤unu, ›l›k geçen k›fllar›n ve
yaban hayvan› say›s›n›n artmas›n›n etkisinin oldu¤unu, virüs tafl›yabilen
keneler için odak noktalar› olarak Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat
illerimizin ilk s›rada yer ald›¤›n›, Çank›r›, Gümüflhane, Sivas,
Kastamonu, Artvin ve Erzurum illerimizin de ikinci s›rada öne ç›kt›¤›n›
belirtmektedirler. 

2000 y›l› yaz aylar›nda belirtileri saptanan, ancak üç y›l sonra k›r›m-
kongo kanamal› atefli hastal›¤›na neden oldu¤u kabul edilen bu virüs
için al›nan her türlü önlem ivedilikle geniflletilmelidir. Özellikle may›s-
haziran ve ekim aylar›nda etkili olan bu hastal›¤›n daha fazla can
kayb›na neden olmamas› için herhangi bir bilimsel ilaç/afl› ya da
tedavi yönteminin benimsenmemifl olmas›ndan dolay›, bütün görevin
sa¤l›k görevlileri ve bizzat halk›m›za düfltü¤ü anlafl›lmaktad›r. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› söz konusu bu salg›n hastal›kla
neden yak›ndan ilgilenme gereksinimi duymaktad›r? Baflta
köylerimizde tar›m ve hayvanc›l›kla geçinen halk›m›z olmakla birlikte
aç›k arazide ba¤, bahçe, mera, çay›r, tar›m vb. alanlarda çal›flma
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zorunlulu¤u bulanan bir çok meslek
gurubu da k›r›m-kongo kanamal› atefli
hastal›¤› risk grubu alt›na girmektedir.
Harita ve Kadastro mühendisleri,
meslek alan›m›za yönelik olarak,
harita, kadastro, imar plan›
uygulamas› ve di¤er mühendislik
projelerine iliflkin arazi çal›flmalar›
nedeniyle di¤er yard›mc› elemanlarla
birlikte gece gündüz aç›k alanda
çal›flmaktad›rlar. Arazide çal›flma
yapan meslektafllar›m›z›n bu
hastal›ktan zarar görmemeleri için en
k›sa zamanda önlem al›nmas› ve
bilgilendirilmelerin s›klaflt›r›lmas›
gerekmektedir. 

Gündemdeki sorular;
Ülkemizde 2000 y›l›ndan bu yana
K›r›m Kongo Kanamal› Atefli (KKKA)
salg›n› oldu¤u bilindi¤i halde neler
yap›lmaktad›r?

Yurttafllar›n kenelerin yaflam
alanlar›nda bulunmalar› hallerinde
giyimlerinde dikkat edilmesi gerekli
noktalar, riskli alanlarda bulunmalar›
sonras›nda vücudu kontrol etme
yöntemleri, risk bölgelerinde
çal›flanlar›n böcek kovucu ilaçlar›
kullan›lmas›na dair bilgiler ve
koruyucu önlemler konusunda belirli
periyotlarda e¤itici duyurular özellikle
medya arac›l›¤› ile yap›lmakta m›d›r? 

Risk grubu baflta olmak üzere
halk›m›z KKKA‘dan kiflisel korunma
yöntemleri hakk›nda ne kadar
bilgilendirilmifltir?

Yap›lan bir aç›klamaya göre
incelenmesi için merkeze gönderilen

olgunun bir aydan k›sa bir sürede
tespitler yap›larak geri dönüfllerinin
olabildi¤i ancak hastal›¤›n toplam
10 gün sürdü¤ü göz önüne
al›nd›¤›nda sa¤l›k kurulufllar›ndaki
incelemeler ne kadar s›kl›kla,
donan›ml›, sa¤l›kl› ve zaman›nda
yap›lmaktad›r? 

Risk tafl›yan yerler tayin edilip,
ilaçlama yap›lm›fl m›d›r? 

Hastal›¤›n bulaflmas›ndan birincil
derecede sorumlu oldu¤u bilimsel
olarak da ortaya konmufl olan
kenelerin son konaklar›n›n özellikle
s›¤›rlar baflta olmak üzere çiftlik
hayvanlar› olmas› dolay›s›yla bu
hayvanlarda kene mücadelesi
yap›lmas› gerekti¤i halde, bu
mücadelenin hayvanc›l›kla u¤raflan
vatandafllara b›rak›lmadan, risk
alt›ndaki tüm bölgelerde kontrollü ve
es zamanl› bir flekilde yap›lmas›
düflünülmekte midir? Hastal›¤›n
tafl›nmas›nda arac› olan hayvanlar›n
(özellikle s›¤›r ve keklik) kontrol
edilmesinde, ilaçlanmas›nda, kiflisel
sorumlulu¤a b›rak›lmadan kurumsal
önlemlerin al›nmas› do¤rultusunda
çal›flma yap›lmakta m›d›r? 

Bat› dünyas›nda Hepatit-C tedavisi
için kullan›lan fakat KKKA‘n›n
tedavisinde yard›mc› olarak da
kullan›lan ilac›n etkinli¤i araflt›r›lm›fl
m›d›r, etkinli¤i görülmüflse ilac›n
maliyetinin Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
karfl›lanmas›na dair bir çözüm
düflünülmekte midir?

Konunun hayati önem tafl›mas›
nedeniyle hem yurttafllar›n, hem de
kurum ve kurulufllar›n ve siyasal
iktidar›n duyarl› olmas› gereklili¤i
görülmektedir. Anayasam›z‘da da
belirtildi¤i üzere yurttafl›n, baflta
yaflam hakk› olmak üzere tüm hak ve
özgürlüklerin korunmas›nda ve
hayata geçirilmesinde devlet ve
hükümetler sorumludurlar.

Anayasam›z›n temel ilkelerinden
hareketle siyasal iktidarlar KKKA
hastal›¤›nda tüm önlemlerin
al›nmas›nda, uygulanmas›nda, takip
edilmesinde ve vatandafl›n
korunmas›nda birincil olarak
sorumludurlar. 

Harita ve Kadastro Mühendislik
alan›nda faaliyet gösteren üyelerimiz
ve yard›mc› elemanlar ile birlikte
sektörde çal›flan emekçi insanlar›m›z,
hastal›¤›n s›kl›kla görüldü¤ü
bölgelerde aç›k alanlarda; tar›m
arazileri, ormanl›k alanlar, çay›r,
mera, yaylak vb. alanlarda büyük
risk faktörü alt›nda kamusal hizmet
üretmektedirler. Ancak her geçen gün
a¤›rl›¤› daha fazla hissedilen bu
salg›n hastal›k karfl›s›nda büyük
s›k›nt›lar yaflamakta, vücut kimyalar›
bozulmakta ve sürekli tedirgin bir
durum içerisinde çal›flmalar›n›
sürdürmektedirler. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak, bireysel ama özellikle
kurumsal koruyucu tedbirlerin
al›nmas›n›n hayati önem tafl›d›¤›n› ve
bu konuda meslektafllar›m›z ve
halk›m›z›n bilgilendirilmelerinin
gere¤ine inan›yoruz. Meslektafllar›m›z
aç›k arazide çal›flma yapmalar›ndan
dolay› risk grubu alt›nda
bulunmaktad›r. Bu dönemde,
hastal›¤›n en çok görüldü¤ü mevsim
olma itibari ile tedbirlerin
s›klaflt›r›lmas› çok önemlidir.
Meslektafllar›m›z›n, kiflisel tedbirleri
almalar› konusunda dikkatli ve bilinçli
davranmaya ve özellikle de kamusal
ve kurumsal sorumluluk nedeniyle
Sa¤l›k Bakanl›¤›‘n› göreve ça¤›r›yor,
tedavisi olmayan bu hastal›¤›n
korunma tedbirlerinin s›klaflt›r›lmas›n›n
önemine dikkat çekiyoruz. 
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Kendi Mühendis ve Mimar›n› Yok
Sayan Bir Anlay›flla Ne Yap›lmak
‹stenmektedir?
Ülkemizde bugün ekonomik, siyasal, sosyal,
kültürel, toplumsal ve di¤er tüm alanlarda
yaflan›lmakta olan olumsuz geliflmelerin k›r›lma
noktas› olan 24 Ocak 1980 ekonomik kararlar›,
siyasal iktidarlarca her geçen gün ad›m ad›m
hayata geçirilmektedir. Bu süreçle birlikte
Türkiye‘nin hem ekonomik hemde siyasi alanda
ipotek alt›na al›nd›¤› görülmektedir. Yeni dünya
düzeni ve küreselleflme sloganlar› ile yola
ç›k›larak halk›m›z ve kamuoyunu yan›ltarak baflta
özellefltirmeler olmak üzere bir çok alanda,
emperyalizmin unsurlar› olan IMF, Dünya
Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurulufllar›n
direktifleri do¤rultusunda yap›sal de¤ifliklikler
yap›lmaktad›r. E¤itimde, sa¤l›kta, enerjide,
haberleflmede, hayvanc›l›kta, tar›mda,
yabanc›lar›n mülk ediniminde, yerel yönetimlerde
k›saca her alanda gerçeklefltirilmekte olan
yap›sal de¤iflikliklere bir yenisi daha eklenmek
isteniyor. “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zni
Kanunu”nda de¤ifliklik yap›larak Mühendis ve
Mimarlar›n gelece¤i karart›lmak isteniyor. 

17 May›s 2006 tarihinde Meclis Baflkanl›¤›na
sunulan 2003 y›l›nda ç›kar›lan 4817 say›l›
“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zni Kanunu”na de¤ifliklik
getiren Kanun tasar›s› Meclis Gündemine
al›nm›flt›r. Meclis Baflkanl›¤›‘na iletildi¤i tarihten
bu güne hakk›nda tart›flmalar›n eksik olmad›¤›
Kanun Tasar›s›n›n seçim öncesi, meflruiyet
tart›flmalar›n›n döndü¤ü bir dönemde gündeme
al›nmas› endifleleri art›rmaktad›r. Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n
kamuoyunda halen tart›flma yaratt›¤›, üzerinde
mutabakata var›lmad›¤› ve en önemlisi tasar›n›n
do¤rudan konusunu oluflturan alan›n sahipleri
taraf›ndan sak›ncalar›n dile getirildi¤i ak›lda
tutulmal›d›r. Tasar›, seçime gidilen bir dönemde
tart›flmaya aç›lmadan, meslek odalar›n›n görüfl,
öneri ve tespitlerini dikkate almadan, gündeme

getirilen sak›ncalar› görmezlikten gelen bir anlay›flla ve telaflla aradan
ç›kar›lmak istenmektedir. Yaflam alanlar›m›z› ve gelece¤imizi do¤rudan
etkileyecek olan bu yasal düzenlemede biz mühendis ve mimarlar› yok
sayan yaklafl›m› anlamak olanakl› de¤ildir. TMMOB‘nin ve Odam›z›n da
bu konuda rapor haline getirdi¤i görüfller, TBMM ve kamuoyu ile
paylafl›lm›fl fakat hükümet taraf›ndan ne yaz›kki dikkate al›nmam›flt›r.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n mesleki alanlar›n›
do¤rudan ilgilendiren bir konuda yap›lacak yasa de¤ifliklikleri mesleki ve
yaflam alanlar›m›za ipotek koyan bir anlay›fl› ortaya koyacakt›r. Zaten
gündemde olan iflsizlik, kanunlar aras›nda çat›flma, Anayasal
kurum/kurulufllar›n görev ve yetkilerinin baypas edilmesi, yurdun insan›n›n
aleyhine imtiyazl› çal›flanlar grubu oluflturulmas› gibi sorunlar had safhaya
ç›kacakt›r. Ülkemizde yeterince mühendis ve mimar mevcut iken kendi
mühendis ve mimar›n›n aleyhine eflitsizlik yaratacak olan bu Kanun Tasar›s›
25 y›ldan fazla bir süredir devam eden küresel sald›r›n›n bir parças› olarak
görülmeli ve bu yurdun sosyo-ekonomik yap›s›n› de¤ifltirecek, gelece¤imiz
ile ilgili bir düzenleme oldu¤u gözden ›rak tutulmamal›d›r. Dönemlik
uygulamalar olmayan bu yasama faaliyetlerinin, gelece¤imizi derinden
etkileyece¤i asla unutulmamal›d›r.

Siyasal iktidara bir kez daha hat›rlatmak isteriz ki, hükümetler, kendi oy
taban›n›n ve sermaye tekellerinin de¤il, tüm halk›n iktidar›d›r ve tüm halka
karfl› sorumludur, bu nedenle de tüm halk›n ve ülkemizin ç›karlar› ve
mutlulu¤u söz konusudur. Siyasal iktidar, seçime giden bir dönemde,
tart›flmalara kulaklar›n› kapatarak, gelece¤imizi ipotek alt›na alan yasama
faaliyetlerini zorlama bir sürede aradan ç›karma amac›yla hareket
etmemelidir. Hiçbir kimse ve kurumun demokrasiyi kendi ç›karlar› yönünde
kullanmaya hakk› olmad›¤› bilinen bir kabuldür. “Demokrasi” muayyen
durumlarda kullan›lacak bir kalkan de¤ildir. Demokrasi, ço¤unlu¤un
az›nl›¤a tahakkümü olamayaca¤› gibi, iktidara kadar bir yol da de¤ildir.

Biz mühendis ve mimarlar, bilimi, tekni¤i ve mühendisli¤i ülkemizin
kalk›nmas› ve geliflmesi için, kamunun ve halk›n refah› için her alanda
kullanmaya inançl› ve kararl›y›z. Mühendisleri ve mimarlar› yok sayan bir
anlay›fl, bu ülkenin geliflmesini, kalk›nmas›n›, özgürleflmesini, ba¤›ms›zl›¤›n›
yok sayan dar bir anlay›flla paralellik içerisinde oldu¤u tart›flmas›z olarak
görülmektedir.  Tasar›n›n TBMM Baflkanl›¤›na gelifl tarihinden itibaren,
Anayasal bir kurulufl olan Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i olarak
dile getirdi¤imiz görüfl, tespit, öneri ve endiflelerimizi 22 May›s 2007‘de
Meclis‘e tekrar hat›rlatma gere¤i ile birlikte olaca¤›z. TMMOB‘nin
örgütlülü¤ü ile meslek alan›m›za do¤rudan müdahaleyi öngören bu yasa
tasar›s› hakk›nda baflta ülkemizin gelece¤i olmak üzere üyelerimizin
haklar›n›n korunmas›, halk›m›z›n endiflelerinin dile getirilmesi ve bu konuda
ilgilililerin göreve ça¤r›lmas› sorumlulu¤undan hareketle siyasal iktidar› bir
kez daha duyarl› olmas› konusunda uyar›yoruz! 

Çal›flma izinleri hakk›nda haz›rlanan Odam›z raporu
“http://www.hkmo.org.tr web adresinde yay›nlanmaktad›r.
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Biz mühendis ve mimarlar, bilimi,
tekni¤i ve mühendisli¤i ülkemizin
kalk›nmas› ve geliflmesi için, kamunun
ve halk›n refah› için her alanda
kullanmaya inançl› ve kararl›y›z.
Mühendisleri ve mimarlar› yok sayan
bir anlay›fl›n, bu ülkenin geliflmesini,
kalk›nmas›n›, özgürleflmesini,
ba¤›ms›zl›¤›n› yok sayan dar bir
anlay›flla paralellik içerisinde oldu¤u
tart›flmas›z olarak görülmektedir.



Bir insanl›k suçu ve ay›b› olan fliddeti
ve terörü nefretle k›n›yoruz. 22 May›s
günü Ankara da yarat›lan bombal›
sald›r› sonucu 6 masum insan›m›z
yaflam›n› yitirirken onlarca insan›m›z
da yaralanm›flt›r. Terörün dini, ›rk›,
vatan›, milleti olmad›¤›n› biliyoruz.
‹nsanl›¤a karfl› ifllenmifl ve kabul
edilemez bir olgu olan terör; her
yurttafl, kurum, kurulufl ve ülkelerce
nefretle k›nanmal› ve lanetlenmelidir. 

Halk›n en yo¤un oldu¤u bir saatte ve
bulundu¤u yerde bombay›
patlatanlar bu alçakça sald›r›n›n
hesab›n› mutlaka vermelidirler. Terör;
adres tan›madan niçin ve nerede,
kimi, nas›l ve ne zaman vuraca¤›
belli olmayan insanl›k d›fl› bir
davran›fl flekli oldu¤unu bir kez
ortaya koymufltur.

Bugün tüm dünyada insanl›¤›n daha
çok gereksinim duydu¤u bar›fl,
demokrasi, özgürlük, kardefllik,
dostluk, adalet ve dayan›flma
ruhunun yarat›lmas›n›n gereklili¤i
tart›flmas›zd›r. Ülkemizde yarat›lan
terör ile hakim k›l›nmak istenilen sisli
hava ve belirsizlik ortam›ndan kimler
neler beklemektedir? Tafleron ya da
tetikçiler kimlerdir? Masum insanlara
karfl› yap›lan bu hain ve alçakça

sald›r› sonucu yarat›lan tehdit, bask›
ve kaotik ortamdan hangi ç›karlar
yarat›lmak istenmektedir? Süreç çok
iyi analiz edilmeli ve gerçekler
ortaya ç›kar›lmal›d›r.

Ülke co¤rafyam›z›n yan›bafl›nda
ülkelerin iflgal edilmesiyle yarat›lan
fliddet ve terör ortam› sonucu hergün
yüzlerce masum insan yaflam›n›
yitirmekte ve yüzbinlerce insan
yaralanmaktad›r. Bunun yan›nda
etkisi y›llarca sürecek olan derin
ruhsal travmalar insanl›k onurunu
ayaklar alt›na almaktad›r. Bu ac›l›
tablo y›llard›r beynimize
kaz›lmaktad›r. Bu süreci yaratanlar
adres tan›madan kulland›klar› yerli
iflbirlikçileri ile her an her yerde
karfl›m›za ç›kabilmektedir. Küresel
sald›r›, iflgal, fliddet ve terör art›k
insanl›k co¤rafyas›nda kendine yer
bulmamal›d›r. Tüm dünyada silahlar›n
susmas› ve silahlar›n sonsuza dek
gömülmesi tek ve tart›fl›lmaz amaç
olmal›d›r.

Daha çok demokrasi, özgürlük,
bar›fl, dostluk ve kardefllik için
y›lmadan çal›fl›lmas› gerekti¤ini,
insan haklar›na sayg›l› ve insanl›k
onurunun temel bir olgu oldu¤unun
kaç›n›lmazl›¤›n› bir kez daha ifade

ediyoruz. Kitlesel sald›r›lar› ve kör
fliddeti, bask›y›, tehdidi ve yarat›lan
terörü nefretle k›nad›¤›m›z› bir kez
daha yüksek sesle belirtiyoruz.
Nereden gelirse gelsin bu tür
provokatif sald›r›lar›, bir insanl›k suçu
olarak gördü¤ümüzü her yerde her
platformda yüksek sesle hayk›r›yoruz. 
Gün; bar›fl, özgürlük ve demokrasi
güçlerinin bu oyunlar› bofla ç›karmak
üzere birlikte hareket etme günüdür.
Halk›m›z bunca olaya ve kaos
ortam›na ra¤men so¤ukkanl›l›¤›n›
korumal›d›r. 
Haince yarat›lan terörü k›n›yor, tüm
yurttafllar›m›za bafl sa¤l›¤› diliyoruz.
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Global Yat›r›m Ortakl›¤› Kufladas›’n›n son yeflil alan› olan Kufladas›
Tatil Köyü’nü de alan konsorsiyumun üyesidir. Tatil Köyü olarak
planlanan 325 dönümlük alan›n sat›fl Ana Sözleflmesinde belirlenen %
20’lik yo¤unluk 53’e ç›kar›lm›flt›r. Ayd›n 1. ‹dare Mahkemesinde
sözkonusu özellefltirmeye dair yarg› süreci devam etmektedir.2

‹zmir Liman› ihalesi için son teklifler 30 Mart’ta al›nm›fl ancak Rekabet
Kurulu’nun, “Mersin Liman›’n› alan ‹zmir Liman›’n› alamaz” yönündeki
görüflü, Mersin ihalesini kazanan Afken grubunu etkiledi¤i için ihale
yap›lamam›flt›. Dan›fltay 1. Dairesi’nin, Mersin Liman›’n›n Afken’e
devrinin önünü açmas›n›n ard›ndan ‹zmir Liman› ihalesinin
gerçeklefltirilmesi karar› al›nabilmifltir. Dan›fltay karar› nedeniyle Afken,
‹zmir Liman›’na teklif veren grupta az›nl›k hissedar› olabilmifltir.3

‹zmir Liman›’n›n özelliklerine bak›ld›¤›nda, “Türkiye’deki toplam
konteyner tafl›mac›l›¤›n›n yüzde 22.2’sini oluflturan ‹zmir Liman›
Türkiye’nin dünyaya aç›lan kap›s› olma özelli¤i tafl›maktad›r. Toplam
650 bin metrekarelik alana sahip olan ‹zmir Liman› 2006 y›l›nda
TCDD taraf›ndan yap›lan tafl›mac›l›¤›n yüzde 27’sini
gerçeklefltirmifltir.”4 Ayr›ca, “Ege Bölgesinin tar›m ve endüstri liman›
olan ‹zmir, ayn› zamanda ülkenin ihracat›nda hayati rol
oynamaktad›r.”5 Türkiye’nin en büyük ihracat liman› ve Do¤u
Akdeniz’in en önemli limanlar› aras›nda gösterilen ‹zmir Liman›nda,
son 5 y›lda konteyner hareketlili¤inde iki kata yak›n art›fl görülmüfl,
1959 y›l›nda hizmete giren, 2 bin 959 metre r›ht›m uzunlu¤u ve 902
bin metrekare alana sahip ‹zmir Liman›, son 5 y›lda ifl hacmini h›zla
art›rm›flt›r. 2007’de limana gelen gemi say›s› 2 bin 973’e yükselirken,
limandan yap›lan ihracat 8 milyon 302 bin ton, ithalat ise 3 milyon
967 bin tona ulaflm›flt›r. Bu rakamlarla limanda elleçlenen toplam yük
2001’e göre yüzde 45 artarak 12 milyon 269 bin tona yükselmifltir.
Liman için projelendirilen ikinci k›s›mdaysa 750 bin metrekarelik ek

‹zmir Liman›’n›n 49 y›ll›¤›na iflletme hakk›, 3
May›s 2007 tarihinde yap›lan ihale
sonucunda 1,25 milyar dolara Global-
Hutchison-E‹B (Ege ‹hracatç›lar Birli¤i)
ortakl›¤›na sat›ld›. ‹hale sürecini fiyat
mebla¤lar› üzerinden dönen tart›flmalar
belirledi. D›flar›da ise farkl› bir manzara vard›. 

‹zmir Liman›’n›n iflletme hakk›n› alan
konsorsiyum üyelerinden Hong Kong
merkezli Hutchison Port Holdings, dünyada
5 önemli alanda yat›r›mlar yapan Hutchison
Whampoa Ltd. flirketinin bir ifltiraki.
Hutchison Whampoa 41 ülkede liman
iflletmecili¤i, telekom, haberleflme, e-ticaret,
emlak, enerji, perakende ve üretim
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Hutchison Whampoa, Asya, Orta Do¤u,
Afrika, Avrupa ve Amerika k›talar›ndaki 24
ülkedeki 45 liman ve ulaflt›rma hizmetleri
konusunda çal›flmaktad›r.1 Konsorsiyumun
di¤er üyesi olan Global Menkul De¤erler ise
tan›d›k. Global Yat›r›m Ortakl›¤›, OFER ile
ortak olarak iptal edilen Galataport ihalesini
kazanan konsorsiyum üyesi olarak ve Kafl ve
S›¤ac›k Liman› ihalelerinde de ad›n›
duyurmufltu. Mehmet Kutman’›n patronu
oldu¤u Global Yat›r›m Ortakl›¤›, Kufladas›
Liman› ve Antalya Liman›’ndan sonra ‹zmir
Liman›n›n da iflletme hakk›n› alm›flt›r. Ayr›ca,

42 Haziran 2007

ÖZELLEfiT‹R-ME!
OTOYOLLAR, ARSALAR, KURUMLAR
VE ALTYAPI TES‹SLER‹NDEN SONRA
fi‹MD‹ DE L‹MANLAR



alan ve 1060 metrelik ek r›ht›m
uzunlu¤u kazan›lmas›
planlanmaktad›r. Özellefltirme ihalesi
flartnamesine de konuldu¤u ifade
edilen yat›r›mlarla liman›n 1,5 milyon
TEU (konteynerlenmifl yükler için
kullan›lan bir endüstri standard›)
konteyner elleçleme kapasitesine
ulaflaca¤›, dörtte bir kapasitesini ise
aktarma liman› olarak
de¤erlendirece¤i hesaplanmaktad›r.
Bu yat›r›mlar›n ne kadara mal
olaca¤› konusunda de¤iflik kesimlerin
farkl› görüflleri bulunmakta, yat›r›m
tahminleri 150 milyon dolar ile 500
milyon dolar aras›nda
de¤iflmektedir.6

‹hale sonras›nda süreçte ise ihale,
Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun
onay›na sunulacak ve ayr›ca
imtiyazla ilgili olarak Dan›fltay
Baflkanl›¤›’ndan görüfl al›nacak. 

Görülen fludur: Türkiye’nin dünyaya
aç›lan kap›s›, tar›m ve endüstriyel
ürünler ihracat›n›n merkezi olan ‹zmir
Liman› dünyan›n en büyük liman
iflletmecisine sat›lm›flt›r. 

Özellefltirme uygulamalar›n›n geldi¤i
nokta düflündürücüdür. Bu sürecin
savunuculu¤unda öne ç›kan söylem
de fludur: “Sermayenin ideolojisi ve
milliyeti olmaz. Önemli olan yap›lan
yat›r›mlard›r... Kim olursa olsun
yat›r›m yapan›n bafl›m›n üzerinde yeri
var.”7 Bu gerekçenin arkas›nda yatan
kay›ts›z flarts›z “özel”in egemenli¤ini
kabul etme düflüncesinin sak›ncalar›

görülmelidir. Bu nedenle,
“özellefltirmelerin arkas›nda yatan
temel gerekçe nedir” sorusu
önemlidir.

Çeyrek as›rd›r süregelen ve son
y›llarda doru¤a ç›kan özellefltirme
uygulamalar›, 24 Ocak Kararlar› ile
getirilen liberal ekonomi modelinin en
önemli unsurudur. Limanlar›n
sat›lmas›na kadar ilerleyen bu sürecin
parças› oldu¤u bütünün görülmesi
durumun analizi için zorunludur.
Di¤er taraftan, Türkiye’nin dünyaya
aç›lmas› süreci olarak gösterilen
özellefltirmelerin bugüne kadar
ülkemize verdi¤i zarar› art›k herkes
görmek de¤il yaflamaktad›r.
Telekom, Tüprafl, Tekel gibi stratejik
öneme sahip ana kurulufllar›m›z,
tar›m arazilerimiz ve iflletmelerimiz,
orman ve k›y› alanlar›m›z, hazine
arazilerimiz vb. yüzlerce varl›¤›m›z
özellefltirme ad› alt›nda yok
edilmektedir. Faturas› ülkemize, ülke
insan›na ç›kar›lan bu uygulamalar›n
meflruiyeti belli temel gerekçeler
üzerinden sa¤lanmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Devlet büyük yat›r›mlar›
yapamamaktad›r; devlet tekelleflmesi
rekabeti azaltmakta, bu nedenle
kalite düflmektedir; devlet lastik
üretmemeli, beton dökmemeli,
piyasaya müdahale edilmemelidir;
devlet iflletmeleri zarar etmekte ve
devletin s›rt›nda bir kambur olarak
durmaktad›r; sat kurtul vb. ifadeler ve
söylemler y›llard›r insanlar›m›z›n

beynine enjekte edilmektedir. Bu
gerekçeler asla gerçe¤i
yans›tmamaktad›r. E¤itim, sa¤l›kta,
sosyal güvenlikte ya da benzeri
alanlardaki özellefltirme ile birlikte
gündeme gelen kar amaçl›
fiyatland›rmadaki art›fl, halk›n o
hizmetten yararlanmas›na engel
oluflturmaya bafllad›¤› zaman ileri
sürülen sözde hizmet kalitesinin
yükselmesinin mant›¤› nedir? 

Öncelikle, özellefltirme
uygulamalar›nda rekabet hiçbir
zaman artmamakta; rekabet ile
gelece¤i öne sürülen kalite ve
fiyatlarda düflüfl
gerçekleflmemektedir. Liman
iflletmecili¤inde görüldü¤ü gibi ilgili
alanda özel yerli/yabanc› tekelin
kontrolü ortaya ç›kmaktad›r. Global
Yat›r›m, Kufladas›, ‹zmir ve Antalya
limanlar›n›n iflletme hakk›n›
almaktad›r. fiirketler kendi
aralar›ndaki görünmez ortakl›klar, vb
uygulamalar ile de tekelleflmeyi
engelleyici bütün düzenlemeleri bofla
ç›karabilmektedir. Yabanc›lara toprak
sat›fl›nda, tekelleflmeyi engelleyici
müdahalelerde flirketlerin
manevralar›n›n ne denli kontrolü
güçlefltirdi¤i ve dezenformasyona yol
açt›¤› aç›kt›r. Bu nedenle, devlet
tekeline karfl› ç›karak gerçeklefltirilen
süreç, özel tekelin yerleflmesine
neden olmaktad›r.

Sosyal devlet anlay›fl›, hizmetin genifl
bir halk kesimine ulaflt›r›lmas›na
odaklanmakta iken, günümüzde
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Çeyrek as›rd›r süregelen ve son y›llarda doru¤a ç›kan özellefltirme uygulamalar›, 24 Ocak
Kararlar› ile getirilen liberal ekonomi modelinin en önemli unsurudur. Limanlar›n sat›lmas›na
kadar ilerleyen bu sürecin parças› oldu¤u bütünün görülmesi durumun analizi için zorunludur. 



devlet düzenleyici faaliyetleri ile ön
plana ç›kmaktad›r. Devlet yat›r›m ve
iflletme faaliyetlerinden çekilmekte,
ekonomik alan özel sektöre
b›rak›lmaktad›r. Bu nedenle,
hizmetten yararlanan kesimin
yay›ld›¤› alan art›k amaç de¤ildir,
özel sektörde as›l olan kar
mant›¤›d›r.

Devletin kamusal hizmetler de dahil
yat›r›m, iflletme, vb. faaliyetlerinden
elini ete¤ini çekmesi ile de¤iflen
nedir diye sorulmal›d›r. Bas›nda yer
alan bir aç›klamadan yola ç›kar›larak
de¤erlendirme somutlaflt›r›labilir:
“TOK‹ ve K‹PTAfi’›n gayrimenkul
piyasas›na zarar verdi¤ini” belirten
Sinpafl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›
Baflkan› bundan sonra da “devlet
düzenleyici olmal›” demektedir.8 Bu
noktada, bir taraftan her alanda
özellefltirme uygulamalar› devam
ederken, di¤er taraftan TOK‹’nin
devasa bir yat›r›m faaliyetine giriflti¤i
ve giderek büyüdü¤ü görülmektedir.
TOK‹, konutun bir bar›nma hakk›
oldu¤u ve alt gelir grubunun da
uygun koflullarla bir yaflam alan›na
kavuflturulmas› temel felsefesi ile
do¤mufltur. Gelinen noktada,
TOK‹’nin bu amac›n› ne kadar
gerçeklefltirdi¤i soru iflareti tafl›makta
olup; özellefltirmeler döneminde bir
kamu kurumunun di¤erlerinin aksine
yap› sektöründe büyümesi bu soru
iflaretini büyütmektedir. TOK‹’nin bu
anlamda geniflleyen faaliyetleri çok
yak›n zamanda mutlaka
özellefltirmenin, sektörün
piyasalaflt›r›lmas›n›n en önemli
gerekçesi olarak kullan›lacakt›r. Di¤er
taraftan, bu söylem zorunlu bir tak›m
devlet faaliyetlerinin de özel sektöre
b›rak›lmas›n› öngörmektedir.
‹nsanlar›n temel ihtiyaçlar›n›n

karfl›lanmas›na yönelik bir kamusal
hizmeti kendisine tehdit olarak gören
özel sektör, bu nedenle insan hayat›
pahas›na flirketlerinin yaflam hakk›n›
savunmaktad›r.

‹nsanlar, piyasada üretici ya da
tüketici rolü; devlet ile iliflkilerinde
vatandafl; aile içinde ise farkl› rolleri
ile temsil edilirler. Özellefltirmeler
sonucunda yarat›lan dünyada ise
insan, salt piyasadaki rolleri ile
tan›mlanmaktad›r. ‹nsan, neo-liberal
politikalar aç›s›ndan sadece
tüketicidir. Bu noktada, insan›n as›l
üretici oldu¤unun unutulmas›,
vatandafll›k kavram›n›n ayaklar alt›na
al›nmas› sözkonusudur.
Özellefltirmelerde halk vurgusu yoktur,
özellefltirmeler kar ve piyasa
kavramlar› ile aç›klanabilir.

Kamu hizmetleri, kamu yarar› ve
kamu mal› kavramlar› çoktan rafa
kald›r›lm›fl gözükmektedir. Demokratik
kitle örgütlerinin as›l görevi de bu
aflamada bu kavramlar›n yerine
getirilen “yeni” yönetim tarz›n›n
unsurlar›n›n özünü anlatabilmektir.
Görüldü¤ü gibi Hazine’ye ait olan
ve halk›n yarar›na kullan›ma ayr›lan
bütün varl›klar, de¤erler sat›fla
ç›kar›lmaktad›r. Otoyollardan, tar›m
iflletmelerimize, kurulu altyap›lar› ile
arsa ve arazilerimizden, di¤er
toplumsal de¤erlerimize de¤in bütün
varl›klar›m›z ve eme¤imiz k›sa
dönemli ekonomik ç›karlar için
sat›lmaktad›r. Halka ait olan bütün
alanlar ise bir bir halka
kapat›lmaktad›r. En yak›n örne¤i de
1 May›s kutlamalar›nda görülmüfltür.
Halka aç›k olan alanlar›m›z, güvenlik
gerekçesi ile halka kapat›lmakta
fakat halka ait olan varl›klar› özel
kiflilerin tasarrufuna b›rakan

özellefltirme uygulamalar›na göz
yumulmaktad›r. ‹nsan›m›z› tüketici
rolüne indirgeyen, biraraya gelen,
örgütlenen halk› piyasa istikrar›
karfl›s›nda tehdit olarak gören, halka
ait olan› özele devreden bu
yaklafl›ma sonuna kadar karfl›
oldu¤umuzu bir kez daha ifade
ediyor, özellefltirmelerin geldi¤i bu
tehlikeli boyutun görülmesinin
gereklili¤ine inan›yoruz.

Otoyollar›m›z, akarsular›m›z,
ormanlar›m›z, k›y› alanlar›m›z, tar›m
arazilerimiz, meydanlar›m›z, mera
alanlar›m›z gibi halk›n mal› olan ve
stratejik öneme sahip varl›klar›m›z
k›sa dönemli ekonomik ç›karlar
do¤rultusunda sat›fla ç›kar›lamaz.
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak, yurdun istikrara
kavuflmas›n›n yolunun s›cak para
üzerinden dönen piyasalar›n
dengesini korumak için mali
sermayenin egemenli¤ine girmek
de¤il, üretim ekonomisine geçerek
uzun dönemli istikrarl› bir mali
yap›n›n oluflturulmas›n›n gereklili¤ine
vurgu yap›yoruz.
TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI

(07.05.2007)
_______________________________
1 http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/6455108.asp?top=1
2 http://www.haberler.com/ cevreci-avukat-
ozay-ofer-e-karsi-haberi/
3 http://www.aktifhaber.com/
read_news.php?nID=113410
4 www.hurriyet.com.tr, 3.5.2007
5 www.tcdd.gov.tr
6 http://www.sansursuz.com/
haberler/templates/sansursuz.asp?articleid=3
6796&zoneid=3&y=
7 http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/5705186_p.asp
8 Devlet Beton Dökmekten Uzak Durmal›,
Milliyet, 17 Nisan 2007, s. 9
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‹STANBUL’DA
1 MAYIS KUTLAMALARI

getirdi. Yollar› kesilen binlerce iflçi Üsküdar‘›,
Befliktafl‘›, Kurtköy‘ü, S›hh›ye‘yi 1 May›s
Alan›na, Taksim Alan›na dönüfltürdü, talep-
lerini hayk›rd›.
Bu 1 May›s olmas› gerekti¤i gibi bar›flç›l bir
biçimde Taksim Alan›nda kutlanabilseydi
temel talepler dile getirilecekti. Hiç flüphesiz
ki bu talepler; gericileri, bar›fl, demokrasi ve
özgürlük düflmanlar›n›, darbecileri, halk›m›z›
hiçe sayan kapitalist ekonomi politikalar›n›
hayata geçirmek için ülkemizin kaynaklar›n›
büyük sermayedarlara pazarlayanlar›, ülkem-
iz emekçilerini ezenleri, farkl› kimliklere sahip
insanlar› ayr›flt›ran dar zihniyeti rahats›z ede-
cekti. Ama buna bir kez daha izin vermedil-
er ve kenti savafl alan›na dönüfltürdüler.
Bugün 1 May›s ad›na bir insanl›k dram›
daha yaflanm›flt›r ve bunun siyasi sorumlu-
lu¤u hükümetin üzerindedir. Hükümete bir
kez daha sesleniyoruz. ‹stanbul valisi istifa
etmelidir. Emekçilerin taleplerine, halk›n tale-
plerine, toplumun taleplerine kulak verin. 1
May›s 1977‘yi kana bulayanlar›n da 12
Eylül darbecilerinin de emekçileri ve halk›
bask› alt›na alarak, korku salarak susturmak
istediklerini biliyoruz ama bunu
baflaramad›lar ve baflaramayacaklar.

Göz alt›na al›nlar derhal serbest
b›rak›lmal›d›r..
1 May›s resmi tatil ilan edilmelidir..
Yaflas›n Dünya emekçilerinin birlik, mücadele
ve dayan›flma günü olan 1 MAYIS!
Yaflas›n TMMOB Örgütlülü¤ümüz!
Yaflas›n Demokratik Mücadelemiz!
Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye!

TMMOB HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI

(02.05.2007)

‹stanbul‘da 1 May›s kutlamalar›nda;

TMMOB II. Baflkan› Hüseyin YEfi‹L‘in de aralar›nda bulundu¤u tertip
komitesi ile 900‘ü aflk›n insan gözalt›na al›nd›.

Otobüslerin camlar› k›r›larak gaz bombalar›yla insanlar darpedildi.

Makina Mühendisleri Odas›‘n›n ‹stanbul fiubesine gaz bombas› at›ld›.

‹stanbul d›fl›ndan gelenler kente sokulmad›.

Etkinli¤e kat›lanlar ile birlikte gazeteciler de ac›mas›zca dövüldü.

Yarat›lan bask›y›, fliddeti ve zulmü KINIYORUZ!

1 May›s Bayram›m›zd›r Kana Bulanamaz!

‹flçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bayram› olan 1 May›s, uluslararas› birlik,
mücadele ve dayan›flma günü olarak yüzy›l› aflk›n bir süredir tüm
dünyada kutlanmaktad›r.
Aradan geçen yüz y›l› aflk›n sürede dünya ülkeleri 1 May›s‘› bayram
coflkusunda kutlamay› gelenek haline getirdikleri halde, ülkemizde 1
May›s‘lar hala tedirginlik içinde kutlan›yor. 
1 May›s 1977‘de Taksim Meydan›ndaki kutlamalarda 36 insan›m›z,
D‹SK Baflkan› Kemal TÜRKLER‘in konuflmas›n›n sonuna do¤ru kitle üzer-
ine haince aç›lan atefl sonucu yaflam›n› yitirmiflti.
Bu sald›r›n›n otuzuncu y›l›nda, 1 May›s kutlamalar›n›n tertip komitesi
amaçlar›n› “Taksim Meydan›nda 30 y›l önce yaflamlar›n› yitiren insan-
lar›m›z› karanfilleri ile anmak ve bar›flç› bir flekilde emekçi taleplerini
dile getirmek, toplumumuza demokrasi ve özgürlü¤ün, bar›fl›n,
dayan›flman›n önemini bir kez daha anlatmak” olarak aç›klam›flt›.
Ancak, bu hakl› istek çok görülerek siyasal iktidar taraf›ndan bask›
oluflturularak engellenmek istendi. ‹nsanlar, ac›mas›zca dövülüp
sald›r›ya maruz kald›lar. Çevre illerden gelen otobüsler köprü
giflelerinde bekletilerek gaz bombalar› ile sald›r›ya u¤rad›. Otobüslerin
camlar› k›r›ld› ve araçlar›n içerisine gaz bombalar› at›ld›. Müdahaleler
ve bask›lar sonucu, tertip komitesi, TMMOB II. Baflkan› Hüseyin YEfi‹L
ve yüzlerce kifli gözalt›na al›nm›flt›r. 
Bu sald›r› ortam›n› yaratanlar mutlaka kendilerine meflrulaflt›r›c› araçlar
oluflturarak insanlar›n provokatif davrand›¤›, kolluk güçlerinin mecbur
kald›¤›, vb. fleyleri söyleyeceklerdir. Ancak, emekçiler ve orada bulu-
nan insanlar›m›z gerçe¤i çok iyi bilmektedirler.
1977‘de Taksim‘de yaflam›n› yitiren 36 güzel insan›m›z›n an›lmas› için
Taksim Meydan›‘na gelemeseler dahi; özgürlük ve bar›fl içinde,
eme¤in haklar›na sayg› duyulan demokratik bir ülke isteyen herkesin
kalbi Taksim Meydan›‘nda att›. ‹stanbul‘un ve Türkiye‘nin dört bir
yan›ndan gelen binlerce emekçi ile 1 May›s kutland›. Binlerce insan
Hükümetin emek karfl›t›, iflçi düflman› tutumu karfl›s›nda taleplerini dile



YAZIfiMALAR

46 Haziran 2007

L‹SANSLI HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ VE BÜROLARI HAKKINDA
KANUNUN UYGULANMASINA DA‹R YÖNETMEL‹⁄E ‹L‹fiK‹N

ODAMIZ ÖNER‹, GÖRÜfi VE GEREKÇELER‹ 

I - “Tan›mlar ve k›saltmalar” bafll›¤› ile ifade edilen 3/c ye “arzi” ibaresi eklenmifl ve “ve birlefltirme” ibaresi metinden
ç›kart›lmas› önerilmifltir.

Gerekçe : ‹rtifak hakk›n›n tapu plan› tüzü¤ü tasar›s›ndaki ibareye göre(Madde4/b) düzenlenmesi daha uygun ve
aç›klay›c› olacakt›r.

3194 Say›l› Kanunun 15 ve 16. maddeleri uyar›nca yola terk, ifraz  ifllemleri yan›nda birlefltirme ifllemi de serbest
çal›flan harita kadastro mühendisleri taraf›ndan yap›labilmektedir. Bu konuda yetki çekiflmesi yaflanmamas› ve L‹HKAM‘lar
di¤er iflleri de yapabileceklerinden, serbest çal›flan HKM‘leri ile bu ifllemde yetki eflitli¤i sa¤lanmas› için birlefltirme
ibaresinin yönetmelikten ç›kar›lmas› uygun olacakt›r.

II - “L‹HKAB Komisyonunun kurulufl, yetki ve görevleri” bafll›¤› alt›nda ifade edilen Madde 5 (2)-ç ye “soru bankas›
oluflturulmas› ve” ibaresi eklenmifl ve “s›nav baflvurular›na ait Mesleki De¤erlendirme Formu (Ek-2) kriterlerinin belirlenmesi
ve baflvuru puanlamalar› ile s›ralamalar›n›n yap›lmas›,” ibaresi metinden ç›kart›lmas› önerilmifltir.

Gerekçe : Yasada s›nav öncesinde herhangi bir puan s›ralamas› yap›lmas› öngörülmemektedir. De¤erlendirme formu
kriterleri ve buna ba¤l› olarak yap›lacak s›ralama yasaya ayk›r› oldu¤undan bu ibarenin yönetmelikten ç›kar›lmas› gerek-
mektedir.

III - “L‹HKAB kurulacak yerler” bafll›¤› alt›ndaki Madde 7‘nin (5) nolu bendindeki “(H)” ile ilgili s›n›r de¤erler de¤ifltirilmesi
yararl› olacakt›r.

Gerekçe : L‹HKAM‘lar›n bu yönetmelik d›fl›nda kalan HKMO‘ya kay›tl› serbest çal›flan büro ve flirketlerin yapaca¤› iflleri
de yapma yetkileri oldu¤u için, L‹HKAB s›n›rlar› içinde önerilen minimum say›da ifl yapmalar› ekonomik sorun yaratmaya-
ca¤› gibi tekelleflmenin de önüne geçilecektir.

IV - “S›nav baflvurusunda istenecek belgeler “ bafll›kl› Madde 15‘in (¤)  bendinin tamam›n› ifade eden “¤) Meslekî
De¤erlendirme Formu ve eki belgeler, “ cümlesinin  yönetmelikten ç›kar›lmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmüfltür.

Gerekçe : Yasada s›nav öncesi herhangi bir s›ralama ve s›nava girecekler için say›sal k›s›tlama yap›lmas› öngörülmemek-
tedir. Bu nedenle de¤erlendirme formu kriterleri ve buna ba¤l› olarak s›nav öncesi yap›lacak s›ralama ile baflvuranlar›n bir
k›sm›n›n s›nava al›nmamas› yasaya ayk›r›l›k içermektedir.

V - “Mesleki De¤erlendirme” bafll›¤› alt›ndaki Madde 16‘n›n yönetmelikten ç›kar›lmas› uygun olacakt›r.

Gerekçe : 15. Madde de yap›lmak istenen s›nav öncesi s›ralama ile ilgili kriterleri içerdi¤inden, ayn› gerekçelerle 16‘›nc›
madde yönetmelikten ç›kar›lmal›d›r.

VI - “Lisans s›nav›na al›nacak adaylar›n belirlenmesi” bafll›kl› Madde 17‘nin ilk bendinin tamam›n›n ve ikinci bendinin
“Lisans s›nav›na kabul edilecek aday say›s›n›n yüz‘den az olmamas› esast›r.  Ancak, baflvuru say›s› yüz‘den az ise puan-
lama ve s›ralama yap›lmaks›z›n” ifadesi ile “baflvuranlar›n” ifadesinin yönetmelikten ç›kar›lmas› uygun olacakt›r. Bend
(2)‘ye “baflvuranlardan” ibaresi ile “haiz olanlar›n” ibaresi eklenmifltir. 

Gerekçe : Madde 17‘deki  15 ve 16 maddelerle paralellik tafl›makta olan hükümler yasaya ayk›r›l›¤› nedeniyle metinden
ç›kar›lmal›d›r.



VII - “S›nav› yapacak kurumlar” bafll›¤› alt›ndaki Madde 19‘un “Milli E¤itim Bakanl›¤›na veya yüksekö¤retim kurumlar›na”
ibaresi metinden ç›kart›lmas› önerilmifltir.

Gerekçe : Bu s›nav›n tüm kamu kurum ve kurulufllar›nca yap›lan benzer s›navlar› gerçeklefltiren ö¤renci seçme ve
yerlefltirme merkezi baflkanl›¤›nca yap›lmas› en uygun yöntemdir.

VIII - “S›nav sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve duyurulmas›” bafll›¤›yla ifade edilen Madde 20‘nin (2) nolu bendindeki
“s›ras›yla, kadastroya yönelik yapt›¤› görev ve ifller,” ifadesi ile “e¤itim düzeyi, yabanc› dil düzeyi puanlar›” ifadesinin
metinden ç›kar›lmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmüfltür. 

Gerekçe : S›nav puanlar›n›n eflit olmas› halinde yan kriterler yerine, mesle¤inde geçen sürenin dikkate al›nmas› düzenle-
menin amac›na hizmet etmifl ve madde 26/2 ile çeliflkili durum giderilmifl olacakt›r.

IX - “Lisans s›nav›n› kazananlar›n e¤itimi” bafll›¤› alt›ndaki Madde 25‘e “verilecek” ifadesi ile “-e kat›lma zorunludur”
ifadesi eklenerek “verilir” ifadesi metinden ç›kart›lmas› daha uygun olacakt›r.

Gerekçe : 2 hafta süreli e¤itimin zorunlu hale getirilmesi ilk uygulamalarda yaflanabilecek sorunlar› en aza indirece¤i için
yararl› olacakt›r.

X - “Görev ve yetkileri bafll›¤›” alt›ndaki Madde 33‘e “bu yönetmelikte belirtilen” ibaresinin eklenmesi daha uygun
olaca¤› düflünülmüfltür.

Gerekçe : Bu yönetmelik, kadastro teknik hizmetlerinin tamam›n› kapsamamaktad›r. Bu ekleme, kadastro teknik hizmet-
lerinin kapsam› hakk›nda di¤er kurum ve kurulufllarca  yap›labilecek yanl›fl yorumlamalar›n do¤mas›n› önleyecektir.

XI - “Denetim” bafll›kl› Madde 37‘ye “ile TMMOB Disiplin Yönetmeli¤i esaslar›na göre seçilme koflullar›na sahip HKMO
taraf›ndan görevlendirilecek bir HKM ile birlikte yap›l›r” ibaresinin eklenmesi ve “ya da mühendis taraf›ndan” ibaresinin
ç›kart›lmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmüfltür.

Gerekçe : L‹HKAM‘lar 5 y›l deneyimli ve kamu görevi yapan mühendisler olaca¤›ndan henüz deney edinmemifl HKM‘ler
taraf›ndan denetime tabi tutulmas› anlaflmazl›klara neden olabilecektir.  

Denetimin idare ve Oda temsilcileri taraf›ndan birlikte yap›lmas› çok daha sa¤l›kl› sonuç al›nmas›n› sa¤layacakt›r.

XII - “Disiplin ifllemleri ve savunma hakk›” Madde 38‘in (3) nolu bendine “irdeleyip yan›tlamak” ibareleri eklenerek
“...›l...” ve “ortadan kald›rmak” ibarelerinin ç›kart›lmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmüfltür. 

Gerekçe : Metindeki delilleri ortadan kald›rmak ibaresi delilleri yok etmek anlam›n› da ça¤r›flt›rd›¤›ndan bu düzenlemenin
yap›lmas› bu yanl›fl anlamay› ortadan kald›racakt›r.

XIII - “Denetime tabi hususlar ve uygulanacak cezalar” bafll›¤› ile ifade edilen Madde 39‘un c) bendindeki “kay›ts›zl›k
göstermek veya” ibaresinin metinden ç›kar›lmas› önerilmifltir.

Gerekçe : Kay›ts›zl›k göstermek ile ilgisiz kalmak deyimleri yaklafl›k olarak ayn› anlama geldi¤inden tekrar›n önlenmesi
amaçlanm›flt›r. 

XIV - “Denetime tabi hususlar ve uygulanacak cezalar” bafll›¤› ile ifade edilen Madde 39‘un h) bendindeki “emirlere”
ifadesinin ç›kart›larak yerine “kararlara” ibaresinin eklenmesinin uygun olaca¤› düflünülmüfltür.

Gerekçe : Asgari donan›m veya personel bulundurma koflulu yönetmelik hükmü oldu¤undan ‘idari karar‘ olarak ifade
edilmesi daha uygun olacakt›r.

TMMOB
HAR‹TA ve KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI

Odam›z›n görüflleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve ‹lgili Kurulufllara gönderilmifltir.
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TARIM ARAZ‹LER‹N‹N KORUNMASI, KULLANILMASI VE
ARAZ‹ TOPLULAfiTIRMA TÜZÜ⁄Ü‘NE ‹L‹fiK‹N

ODAMIZ ÖNER‹ VE GÖRÜfiLER‹ VE GEREKÇELER‹

Tüzü¤ün tan›mlar bafll›kl› 4. maddesine ‘Halihaz›r Harita‘, ‘Derecelendirme Haritas›‘, ‘Blok Plan›‘, ‘Parselasyon Plan›‘
ve ‘Köy Geliflimi‘ tan›mlar› eklenmifltir. Bu terimler, bu tüzükte yap›laca¤› belirtilen ifl ve ifllemlerin belirli bölümlerini
kapsad›klar› için tan›mlanmalar› gere¤i duyulmufltur.

13/1‘deki ‘kroki‘ ibaresi yerine ‘S›n›rland›rma haritas›‘ önerilmifltir. 

Gerekçe : Bir arazinin koordinat de¤erleri ile 1/25 000 ölçekli haritas›na ifllenebilmesi için o arazinin
s›n›rland›rma haritas›n›n yap›lm›fl olmas› gerekir.

14. Maddenin üst bafll›¤›na ‘Planlama‘ ibaresinin eklenmesi ve tüzü¤ün 31/c bendinin 14. maddeye aktar›lmas›
önerilmifltir.

Gerekçe : Tüzük tasla¤›n›n 31/c‘deki bu bend (f›kra) planlama ile ilgili oldu¤undan bu maddede ifade edilmesi
daha uygun görülmüfltür. Planlama kavram› da; plan yap›m›, plan de¤iflikli¤i gibi ifllemleri içeren bir süreci ifade
etti¤inden ‘planlama‘ ibaresi bu maddenin bafl›na eklenmesi uygun görülmüfltür.)

15. Maddenin (1) numaral› bendine “meslek odalar›” ibaresi eklenmifltir.

Gerekçe : Bilimsel ve teknik aç›dan konuyu daha iyi de¤erlendirebilecek olan “meslek odalar›n›n” tüzükte yer
almas› söz konusu ifl ve ifllemlerin daha sa¤l›kl› yürütülmesinde yararl› olacakt›r.

Dördüncü k›s›m bafll›¤›n›n ‘k›rsalalan düzenleme ve arazi toplulaflt›rma ve kapsam›‘ olarak düzenlenmesi ve madde
s›ralamas› ile bafll›k düzeltmeleri önerilmifltir.

Gerekçe : 20. maddenin 2. bendi K›rsal Alan Düzenlemesi ifllemlerini kapsamaktad›r. Bu bendin, arazi
toplulaflt›rma ve kapsam› maddesinden önce ve k›rsal alan düzenleme bafll›¤›yla ayr› bir madde olarak düzenlen-
mesi ifl ak›fl›n› tan›mlama aç›s›ndan da yararl› olacakt›r.

21. maddeye 7 nolu bir bendle halihaz›r harita yap›m› eklenmifltir.

Gerekçe : Bakanlar Kurulunca belirlenecek s›n›rlar içinde yap›lacak tüm planlama proje derecelendirme ve
toplulaflt›rma çal›flmalar› için halihaz›r haritaya öncelikle gereksinim vard›r. 

Madde 23‘ün (1) numaral› bendindeki “23/6/1983 tarih ve 2859 say›l› Tapulama ve Kadastro Paftalar›n›n
Yenilefltirilmesi Hakk›nda” ibaresi ç›kart›larak yerine “3402 Say›l› Kadastro” ibaresi eklenmifltir.

Gerekçe : 3402 Say›l› Yasada yap›lan de¤ifliklikle bu maddedeki belirtilen ihtiyac› karfl›lamak mümkün hale
geldi¤inden 3402 say›l› yasaya göre ifllem yap›lmas› önerilmifltir.

24/3‘e yaz›l› bildirim ve ilanla ilgili ifadeler eklenmifltir.

Gerekçe : Arazi toplulaflt›rmas› karar›n›n kat›l›mc› bir biçimde gerçeklefltirilebilmesi için; ilgili kurulufllara yaz›l›
olarak, köy halk›na ilanen duyurulmas›nda yarar görülmektedir 

26/1‘de mahalli temsilcilerin ibaresi yerine ‘belediye ilgenel meclisi temsilcileri ve il tar›m müdürlü¤ününde‘ ibaresi
eklenmifltir.
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Gerekçe : Mahalli temsilciler ibaresi çok genel bir tan›mlama olup uygulamada sorun yaratabilece¤i
düflünüldü¤ünden kat›l›mc› kurulufllar netlefltirilmifltir.

27/2 de mülkiyet haritas› ibaresi yerine mülkiyet s›n›rlar› ibaresi konulmufltur. Derecelendirme s›n›rlar›n›n halihaz›r
harita üzerinde gösterilmesi gerekti¤inden bu yönde bir düzenleme önerilmifltir. Ayr›ca, izdüflümü ibaresinin yerine
koordinat sisteminde ibaresi önerilmifltir. 

Gerekçe : Bu madde de derecelendirmede dikkate al›nmamas› gereken mülkiyet s›n›rlar›d›r. Derecelendirme
s›n›rlar›n›n, toprak ve di¤er arazi özelliklerinin ifllenmifl oldu¤u halihaz›r haritalar üzerinde belirlenmesi teknik aç›dan
bir zorunluluktur. ‘‹zdüflümünde‘ ibaresinden amaçlanan ise mülkiyet haritas› ile derecelendirme haritas›n›n derece-
lendirme ifllemi bittikten sonra çak›flt›r›labilmesidir. Bu nedenle her iki haritan›n ayn› koordinat sisteminde olmas›
gerekmektedir. Bilgi teknolojileri aç›s›ndan iki ayr› haritan›n çak›flt›r›labilmesi için iki ayr› haritan›n da ayn› koordinat
sisteminde olmas› gerekmektedir. Harita tekni¤i aç›s›ndan izdüflümü ibaresi aç›klay›c› de¤ildir. 

27/3‘deki ‘harita‘ ibaresi, ‘derecelendirme haritas›‘ ibaresi olarak de¤ifltirilmifltir.

Gerekçe : Bu de¤ifliklik haritan›n teknik niteli¤ini netlefltirmek için yap›lm›flt›r.

27/4‘deki derecelendirme ibaresinin tümcede yeri de¤ifltirilmifltir.

Gerekçe : Parsellerin yeniden düzenlenmesi hükümlerini içeren 31/e de sabit tesislerin bedelinin derecelendirme
komisyonu taraf›ndan göz önünde bulundurulaca¤› belirtilmektedir. O bak›mdan sadece derecelendirme esnas›nda
sabit tesislerin dikkate al›nmad›¤› vurgusunu yapmak için bu de¤ifliklik yap›lm›flt›r. 

28/3‘de derecelendirme, derecelendirme iflleri ‘harita kadastro mühendisi‘ ibareleri eklenmifl haritalama, proje
ibareleri ç›kar›lm›flt›r. 

Gerekçe : Maddenin bafll›¤› ‘derecelendirme komisyonu‘ olup 28/3‘de belirtilen ifller, derecelendirme haritas›n›n
yap›m›n› da içerdi¤inden, bu komisyonda yap›lan ifllerin mekansal veri standartlar›na uygun bir biçimde yürütülmesi
ve halihaz›r harita üzerine sa¤l›kl› bir flekilde ifllenmesi için bir harita kadastro mühendisine gereksinim vard›r. ‘Proje‘
deyimi arazi toplulaflt›rma ifllemlerinin tümünü kapsad›¤›ndan farkl› yorumlar›n do¤mamas› ve maddenin bafll›¤›na
uygun bir düzenleme oluflturmas› için ‘proje‘ ibaresi yerine ‘derecelendirme iflleri‘ ibaresi önerilmifltir.

31/c bendi planlamaya iliflkin bir düzenleme oldu¤undan 14. maddeye aktar›lmas› uygun görülmüfltür.

Gerekçe : Hem proje kapsam›nda ifl ak›fl›na uygunlu¤u aç›s›ndan hem de planlama ile ilgili hükümlerin ayn› bafll›k
alt›nda ifade edilmesinin yararl› olaca¤› düflüncesiyle bu hüküm madde 14‘e aktar›lm›flt›r.

31/h, madde 33‘e aynen aktar›lm›flt›r.

Gerekçe : Bu bend tescile iliflkin hükümler ifade etti¤inden madde 33‘deki ‘Tescil‘ bölümüne aktar›lm›flt›r.

Madde 32 bafll›¤›ndaki ‘yeni‘, ‘ask›ya ç›kar›lmas›‘ ibareleri ç›kar›lm›fl, ‘ilan›‘ ibaresi eklenmifltir. Madde 32/1 de
itirazlar›n ilan›na iliflkin bir düzenleme önerilmifltir. 

Gerekçe : Yeni ibaresi yeni bir parselasyonu ça¤r›flt›rd›¤›ndan ask›ya ç›kar›lmas› ibaresi de ilan ifllemini aç›k olarak
ifade etmedi¤inden bafll›k düzeltmelerle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüfltür. Süresi içinde yap›lan itirazlar
sonucu parselasyon planlar›nda ve mülkiyet listelerinde de¤ifliklik söz konusu oldu¤unda, bu de¤ifliklikler ile
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de¤ifliklikten etkilenen parselasyon plan› ve mülkiyet listelerinin ilgili k›s›mlar› yeniden ilan edilerek de¤ifliklikten etkile-
nen kiflilerin bilgilendirilmesi hukuken uygun olaca¤›ndan bu düzenleme önerilmifltir.

Madde 32/3 metinden ç›kar›lm›flt›r.

Gerekçe : Parselasyon planlar› kadastro tekni¤ine, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli¤ine(BÖHHBÜY), Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeli¤ine uygun olarak yap›lmas› zorunlu
oldu¤undan arazi ile uyuflumsuzlu¤u sözkonusu olamayaca¤›ndan metin ç›kar›lm›flt›r.

Madde 33/1, 33/2 ve 33/3 bendlerinde de¤ifliklikler önerilmifl 5 ve 6. maddelerin metinden ç›kar›lmas›n›n
uygun olaca¤› düflünülmüfl madde 33/h‘daki tescile iliflkin hükümler Madde 33‘ün sonuna aynen aktar›lm›flt›r. 

Gerekçe : 33/1- Tapu ve Kadastro teknik mevzuat›na göre parselasyon planlar›n›n araziye uygulanmas› ve kesin
ölçülerinin al›nmas›ndan sonra, yeni parsellerin mülkiyet s›n›r koordinatlar›n›n (konumsal verilerinin) ve alan
hesaplar›n›n rölöve (kesin) ölçülerine göre yap›lmas› gerekmektedir. Ve bu ifllemlerden sonra da ilgili idare
taraf›ndan kontrollar›n›n yap›lmas› gerekti¤inden ifllem s›ras›na göre düzenleme yap›lm›flt›r.

33/2 - ‹lgili Kadastro Müdürlü¤üne iletilen parselasyon planlar›n›n ve yeni mülkiyet listelerinin, kadastro
müdürlü¤ünce kontrol edildikten sonra, tescil edilmek üzere, tapu sicil müdürlü¤üne iletilmesi gereklili¤ini yerine
getirecek biçimde düzenleme yap›lm›flt›r. Bu maddedeki tescil ile ilgili hükmün, 31/3‘deki tescil ifllemleriyle bütün-
leflik flekilde yeniden düzenlenmesinin uygun olaca¤› düflünülmüfltür.

33/3 - Ortak kullan›m tesis alanlar›n›n intifa haklar›n›n tescilleriyle, yollar›n tescil d›fl› b›rak›lmas›na iliflkin hükümler,
ilgili yasa ve tapu ve kadastro mevzuat›nda yer ald›¤›ndan, tüzükte tekrar yaz›lmas›n›n uygun olmayaca¤›
düflünülmüfl bu bendde tescil ifllemleri özetlenerek düzenlenmifltir.

33/5 Tapuya tescil edilen ifllemlerin de¤iflikli¤i ancak mahkeme karar›yla yap›labilece¤inden bu hüküm tapu ve
kadastro mevzuat›na uygun düflmemektedir.

33/6 Belirtilen mülkiyet listesi bilgileri, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBIS) standartlar›na uygun bir
biçimde (formatta) düzenlenip TAKBIS‘e aktar›ld›¤›ndan bu sistemden gereksinim duyulan bilgileri Milli Emlak Genel
Müdürlü¤ü ya da Vergi Daireleri do¤rudan alabilir. Gerekti¤inde de¤ifliklikleri de ayn› biçimde Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ünden alabileceklerdir.

Tüzü¤ün 31/h bendindeki hükümler tescille ilgili oldu¤undan bu maddeye aynen aktar›lm›flt›r.

Di¤er yandan Odam›z; Tar›m Arazilerinin Korunmas›, Kullan›lmas› ve Arazi Toplulaflt›rma ifllemleri bilimsel ve teknik
olarak de¤erlendirildi¤inde her bir konu bafll›¤› için ayr› ayr› bir düzenlemenin yap›lmas›n›n daha anlaml› ve yararl›
olaca¤› görüflündedir. 

TMMOB
HAR‹TA ve KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI

Odam›z›n görüflleri Tar›m Bakanl›¤›, Dan›fltay 1. Dairesi ve ‹lgili Kurulufllara gönderilmifltir.
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TAPU PLAN TÜZÜ⁄Ü’NE ‹L‹fiK‹N ODAMIZ ÖNER‹LER‹
(Odam›z›n önerileri renkli yaz›lm›flt›r.)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç 
Madde 1- (1) Bu Tüzü¤ün amac›; Türk Medeni Kanununun, tafl›nmazlar›n tapu kütü¤üne tescili ve s›n›rlar›n›n belirlen-
mesinde esas al›nmas›n› öngördü¤ü, tapu plânlar›n›n yap›m›na ve üzerindeki de¤iflikliklerin izlenmesine iliflkin usul ve
esaslar› belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Tüzük, tafl›nmazlar›n tapu siciline kaydedilmesi için gerekli olan resmi ölçüye dayal› tapu plânlar›n›n
yap›m›, üzerindeki de¤iflikliklerin izlenmesi, arflivlenmesi, kullan›c›ya sunulmas›, hatalar›n düzeltilmesi, aplikasyon, say›sal
üretim ve say›sallaflt›rma ile ilgili hususlar› kapsar.

(2) Tapu plânlar›;
a) Kadastro, yenileme, say›sallaflt›rma veya düzeltme çal›flmalar› sonucu düzenlenen harita ve plânlar›,
b) ‹lgili idarelerce yap›lan veya yapt›r›lan tescile konu harita ve plânlar›,
c) Mahkeme kararlar›n›n eki olarak düzenlenen tescile konu harita ve planlar›,
ç) Talebe ba¤l› de¤ifliklikler sonucu düzenlenen harita ve plânlar›,
d) Tescile konu di¤er harita ve plânlar›,
ifade eder.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Tüzük, 4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 1003 üncü ve 4722 say›l› Türk Medeni Kanununun
Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun 22 nci maddesi hükümleri gere¤ince haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar 
Madde 4 – (1) Bu Tüzükte geçen tan›m ve k›saltmalar;

a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünü,

b) Tapu plân›: Tapu siciline tescili gereken tafl›nmazlarla ilgili mülkiyet ve arzi irtifak haklar›n›n s›n›rlar›n› ve belirtilmesi
gereken di¤er teknik hususlar› gösteren, resmi ölçüme ve tekni¤ine uygun olarak say›sal ve çizgisel flekilde üretilen
harita veya plânlar›,

c) Resmi ölçü: Tapu ve Kadastro mevzuat› ile ölçü tekni¤ine uygun ve kontrollü olarak üretilen, kadastro müdürlü¤ünce
onanarak tescile esas olan ölçü ve belgeleri,

ç) Tapu ve kadastro mevzuat›: Tapu plânlar›n›n düzenlenmesi, de¤iflikliklerinin izlenmesi, aplikasyonu, kontrolü,  hata-
lar›n düzeltilmesi, say›sallaflt›rma ve arflivlenmesi, bilgi ve belgelerin kullan›ma sunulmas›, ilgililerine verilmesi husus-
lar›nda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce uygulanmakta olan genel düzenleyici kurallar›,

d) De¤ifliklik ifllemleri: ‹lgili kanunlar ile tapu ve kadastro mevzuat› uyar›nca tapu plânlar› üzerinde yap›lan ay›rma,
birlefltirme, irtifak hakk› tesisi, irtifak hakk› terkini, cins de¤iflikli¤i, ihdas, kamulaflt›rma, parselasyon, arsa ve arazi
düzenlemesi ve düzeltme gibi ifllemleri,

e) Yan›lma s›n›r›: Tapu plan›n›n üretim yöntemi ve ölçe¤ine göre hesaplanan, tafl›nmaz›n zemindeki s›n›rlar› ile ölçü ve
yüzölçümü de¤erleri aras›ndaki ölçü tekni¤ine göre kabul edilebilir farklar›,

f) Aplikasyon: Tafl›nmaza ait mülkiyet veya arzi irtifak hakk› s›n›rlar›n›n, tapu plan›ndaki bilgi ve belgelerine uygun
olarak zeminde iflaretlenmesi ifllemini, 
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…) Kadastral Vaziyet Plan›: Parselde infla edilecek yap› ve eklentilerinin yap› ruhsat›na esas mimari proje ve vaziyet
plan›ndaki ölçülerine göre konumlar›n› kadastro teknik mevzuat›na uygun olarak say›sal ve çizgisel flekilde gösteren
ve kat irtifak›na da esas olan harita ve plan›,  

g) Kontrol Noktalar›: Arazide tesis edilen, ülke jeodezik a¤lar›n›n koordinat ve kot sistemine dayal› noktalar›,

¤) TUSAGA-Aktif (CORS TR) : Uydulardan al›nan sinyallerle sürekli gözlem yapan referans istasyonlar›n› ve bu istasy-
onlardan yararlan›larak yap›lan ölçüleri,

h) Say›sal kadastro bilgisi: Resmi ölçüye göre üretilen, zemine ve tapu plan›na uygun, Tapu ve Kadastro Mevzuat›na
göre kesinleflmifl, parsele iliflkin koordinat ve di¤er say›sal bilgileri,

›) Tafl›nmaz›n de¤eri: Tafl›nmaza iliflkin, vergi, harç ve resmi ücret tahsilâtlar› ile ayni ve flahsi haklar›n devir ve tesisi
ifllemlerinde dikkate al›nmak üzere resmi flekilde belirlenmifl ve tafl›nmaz›n piyasa de¤erini gösteren bilgiyi,

…) Teknik Mevzuat: Tapu ve Kadastro mevzuat› ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i ve
Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün Tapu ve Kadastro mevzuat›na dayanarak yürürlü¤e koydu¤u teknik esaslar›,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Tapu Plânlar›n›n Yap›m Esaslar›
Yetki ve sorumluluk
Madde 5 – (1) Bu Tüzük kapsam›ndaki tapu plânlar›n›n yap›m,  kontrol,   aplikasyon, say›sallaflt›rma, hatalar›n
düzeltilmesi, kat irtifak› ile cins de¤iflikli¤i ifllerinin teknik sorumlulu¤u, harita ve kadastro mühendisi taraf›ndan üstlenilir.

(2) Mahkemelerin teknik bilirkiflilik görevi özel hükümlerine tabidir. Planlar›n haz›rlanmas›na dair esaslar

Madde 6 – (1) Tapu plânlar›, tapu ve kadastro mevzuat›na ve teknik mevzuata uygun olarak düzenlenir.

Tafl›nmazlar›n s›n›rland›r›lmas›
Madde 7 – (1) Tafl›nmazlar›n mülkiyet s›n›rlar›n›n arazide belirlenmesi ifllemlerinde, tapu plân›n›n üretilme amac›na göre,
3402 say›l› Kadastro Kanunu, 2859 say›l› Tapulama ve Kadastro Paftalar›n›n Yenilenmesi Hakk›nda Kanun, 6831 say›l›
Orman Kanunu, 4342 say›l› Mera Kanunu, 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu ve 2644 say›l› Tapu Kanunu ve di¤er ilgili
kanunlar hükümlerine uyulur.  

Say›sal üretim ve çizim iflleri

Madde 8 – (1)Tapu plânlar› say›sal olarak üretilir ve üretilen noktalar›n üretim yöntemi ve konum do¤rulu¤u teknik bel-
gelerinde gösterilir.

(2) Tapu plânlar›,  tapu ve kadastro mevzuat›na uygun olarak elde edilen say›sal de¤erlerine göre çizilir. Tafl›nmazlar›n
yüzölçümü, köfle noktalar›n›n koordinatlar› ile hesaplan›r. 

De¤ifliklik ifllemleri
Madde 9 – (1) De¤ifliklik ifllemleri, kadastro müdürlü¤ü ve yetkili bürolarca, ilgili kifli ya da kurulufllar›n talebine ba¤l›
olarak veya re’sen, tapu ve kadastro mevzuat›nda ve teknik mevzuatta öngörülen esaslara göre yap›l›r.

Düzenlenecek belgeler

Madde 10 – (1) Tapu plânlar›n›n üretimine ve de¤ifliklik ifllemlerine iliflkin düzenlenecek belgeler ve nitelikleri, ilgili yasal
düzenlemeler ile tapu ve kadastro mevzuat›nda ve teknik mevzuatta belirtilen esaslara göre haz›rlan›r.

Kontrol ifllemleri
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Madde 11 – (1) Tapu planlar›n›n kontrolü, tapu ve kadastro mevzuat›nda ve teknik mevzuatta belirtilen usul ve esaslara
göre yap›l›r. 

(2) Tapu plânlar›, kadastro müdürlü¤ü taraf›ndan kontrol edilir, uygunlu¤u halinde onanarak tapu sicil müdürlü¤üne gön-
derilir. Kadastro müdürlü¤ünce onanmayan tapu plânlar›, tapu sicil müdürlü¤ünce iflleme al›nmaz.

(3) Bu Tüzü¤ün 2 nci maddesi (c) bendi kapsam›ndaki hükme ba¤l› haritalardan teknik mevzuat›na uygun olanlar aynen,
di¤erleri ise teknik mevzuat›na uygun hale getirildikten ve karara ba¤land›ktan sonra infaz edilir.

Plânlar›n reddedilmesi
Madde 12 – (1) Yasal istisnalar sakl› kalmak üzere, bu Tüzükte ve ilgili di¤er mevzuatta yer alan hükümlere uygun
olmayan talepler; kontrol mühendisi sorumlulu¤unda kontrol ekibince düzenlenen rapora istinaden kadastro müdürlü¤ünce
reddedilir. Red karar›nda, reddin gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilir.       

(2) Red karar›, talep sahibine elden imza karfl›l›¤›nda veya 7201 Say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir.

(3) Red karar›na karfl›, tebli¤ tarihinden bafllayan otuz gün içinde müdürlü¤ün ba¤l› bulundu¤u üst birime, bu birimin
karar›na karfl› da yine tebli¤ tarihinden bafllayan otuz gün içinde Genel Müdürlü¤e itiraz edilebilir. 

Koordinat dönüflümleri

Madde 13 – (1) Tapu plânlar›na ait say›sal verilerin koordinat dönüflümlerinde, tapu ve kadastro mevzuat›nda ve teknik
mevzuatta belirtilen hükümlere uyulur.

Tescile tabi olmayan tafl›nmazlar›n tapu planlar›n›n yap›lmas› 

Madde 14 – (1)  Özel mülkiyete tabi olmad›¤› için tescilli olmayan tafl›nmazlarda tescili gerektirir bir ayni hak tesis
edilece¤i zaman, ayni hakk›n tesciline uygun olarak, tapu plan›n›n yap›lmas› zorunludur.  

(2) Tescil harici tafl›nmazlar üzerinde irtifak hakk› kurulmas›, hakk›n kapsad›¤› k›sm›n tapu plân›nda gösterilmesi ve
tafl›nmaz›n niteli¤i esas al›narak tescil edilmesi ile mümkündür.

(3) ‹rtifak hakk›n›n yol, meydan gibi tescile tabi olmayan tafl›nmazlar üzerinden geçmesi durumunda, irtifak hakk› kap-
sam›nda kalan k›s›mlar, yeni ada ve parsel numaras› verilerek, tescil d›fl› alan›n hüküm ve tasarrufu alt›ndaki idare ad›na
ve mevcut vasf› ile tescil edilmek suretiyle irtifak hakk›n›n tescili sa¤lan›r. 

(4) Tescili gerektiren bir ayni hakk›n do¤mas› nedeniyle tapuya kaydedilen tafl›nmaz, daha sonra amac›n ortadan kalk-
mas› ve kayda tabi olmayan bir tafl›nmaza dönüflmesi durumunda tapu sicilinden terkin edilir

Ana parseldeki arzi irtifak hakk›n›n nakli
Madde 15 – (1) Üzerinde arzi irtifak hakk› tesis edilmifl olan tafl›nmaz›n r›zaen veya imar uygulamas›, arazi
toplulaflt›rmas› ve da¤›t›ma tabi tutulmak suretiyle parçalara ayr›lmas› durumunda, üzerinde irtifak hakk› devam eden
tafl›nmazlar, tapu plan›nda yükümlü tafl›nmaz olarak iflaretlenir ve irtifak haklar› yükümlü tafl›nmaz kay›tlar›na bedelsiz
nakledilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aplikasyon, Say›sallaflt›rma, Düzeltme ‹fllemleri
Aplikasyon iflleminin yap›lmas›
Madde 16 – (1)Tapu plânlar›n›n aplikasyonu, kontrol noktalar›na dayal› olarak yap›l›r.   Farkl› yöntemlerle üretilmifl tapu
plânlar›n›n aplikasyonu, tapu ve kadastro mevzuat›nda ve teknik mevzuatta belirtilen esaslara göre yap›l›r. Tapu
plânlar›n›n aplikasyonunda, yap›m›ndaki yan›lma s›n›rlar› esas al›n›r. 
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Say›sallaflt›rma ifllemleri
Madde 17 –(1) Say›sallaflt›rma ifllemlerinde, tapu ve kadastro mevzuat›ndaki ve teknik mevzuattaki hükümlere uyulur.

Zemin ile tapu plan› aras›ndaki uyumsuzluk hali
Madde 18- (1) Tafl›nmaz›n zemindeki s›n›rlar› ile tapu plan›ndaki s›n›rlar› aras›nda farkl›l›k bulunmas› halinde, tapu ve
kadastro mevzuat›na ve dayana¤› belgelerine uygun ve do¤ru olarak düzenlenip kesinleflmifl olan tapu plan›ndaki s›n›rlar
esas al›n›r.  

(2) Tafl›nmaz›n tapu plan›ndan hesaplanan yüzölçümü ile tapu sicilinde kay›tl› olan yüzölçümü aras›nda farkl›l›k bulunmas›
halinde, tapu ve kadastro mevzuat›na ve dayana¤› belgelerine uygun ve do¤ru olarak düzenlenip kesinleflmifl tapu
plan›ndan hesaplanan yüzölçümü esas al›n›r ve tapu sicilindeki yüzölçümü hatas› ilgili mevzuat›na göre düzeltilir. 

Hatalar›n düzeltilmesi
Madde 19 – (1) Tescilli tapu planlar›nda tespit edilebilecek hatalar›n düzeltilmesinde, tapu ve kadastro mevzuat› ve ilgili
yasal mevzuat› hükümlerine göre ifllem yap›l›r. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arfliv ‹flleri ve Bilgi Sistemi
Arfliv iflleri 
Madde 20 – (1) Tapu Planlar› ile bilgi ve belgeleri, tapu ve kadastro mevzuat›na uygun olarak arflivlenir. Ayr›ca Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemi standard›nda veya bu bilgi sistemine dönüfltürülebilecek nitelikte veri olarak elektronik ortamda da
arflivlenir.

(2) Arflivlenecek belgeler ve arfliv yöntemi, Genel Müdürlükçe belirlenir.

Grafik ve sözel bilgilerin üretim standartlar›

Madde 21 – (1) Tapu plânlar› ile bilgi ve belgeleri, teknik mevzuatta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü bilgi sistemi
standartlar›na uygun olarak veya bu bilgi sistemine dönüfltürülebilecek nitelikte üretilir. 

(2) Say›sal bilgiler, grafik ve sözel bilgileri de kapsar.

BES‹NC‹ BÖLÜM
Çeflitli ve Son Hükümler
Standart ve formlar›n belirlenmesi
Madde 22 – (1) Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmas›nda ihtiyaç duyulan form, örnek,    flekil ve formatlar›n belirlenmesi,
standartlar›n konulmas› gibi hususlar Genel Müdürlük taraf›ndan yerine getirilir. 

Bilgi ve belgelerin kullan›ma sunulmas›
Madde 23 – (1) Genel Müdürlük taraf›ndan arflivlenen bilgi ve belgeler, tapu ve kadastro mevzuat› hükümlerince ilgililer-
ine verilir. 

Yürürlük
Madde 24 – (1) Bu Tüzük yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.  

Yürütme 
Madde 25 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TMMOB
HAR‹TA ve KADASTRO MÜHEND‹SLER‹ ODASI

Odam›z Görüflleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ile ilgili kurumlara gönderilmifltir.
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TAPU KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R
KANUN TASARISI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜfiÜ

Ülkemizde devlet dairelerinde ifllemlerin bir bölümünün gereksiz bürokratik ifllemler ile (k›rtasiyecilik ifllemleri yap›ld›¤›)
yürütüldü¤ü bir gerçektir. Ancak, bu durum, bürokrasinin ülke yönetimi için gereksiz oldu¤u fleklindeki bir yarg›ya neden
olmamal›d›r. K›rtasiyecilik ifllemlerini kald›rma ifllemi de bütünlüklü olarak ele al›nmal›, planlanma çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Yasa
tasar›s›nda oldu¤u gibi k›rtasiyecilik ifllemlerini azaltma amac›n› tafl›d›¤› belirten bir gerekçe ile “sözleflmeli personel” gibi bir
maddenin eklendi¤i ve kurum-kurulufl çal›flanlar›n›n güvencesiz olarak çal›flmalar›n›n önü de aç›lmamal›d›r. Bu durum sosyal
devlet anlay›fl› yerine flirket anlay›fll› bir politikan›n sadece küçük bir göstergesi olarak göze çarpmaktad›r.
Yasa tasar›s› incelenirken dikkati çeken bir di¤er nokta ise son 6 y›lda 6 kez orman kanununda de¤iflikli¤e gidilmesi gibi bir
durumun söz konusu olmas›d›r. Ülkemizde Kadastro çal›flmalar› kentlerde %97 köylerde ise %86 oran›nda gerçeklefltirilmifltir.
Ancak bilim ve teknolojideki h›zl› geliflim ve biliflim teknolojilerinin yeni alanlar› de¤erlendirildi¤inde “Çok Amaçl› Ça¤dafl
Kadastro”, “Yaflayan Kadastro” ve “Mekansal Bilgi Sistemlerinin Kurulmas› ve ‹flletilmesi” hususlar›nda kadastro ana unsur olarak
kendini göstermektedir.
Bu çerçevede günümüze dek yap›lan kadastro çal›flmalar›nda bir durum tespitinin zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu anlamda
kadastronun say›sallaflt›r›lmas›, güncellefltirilmesi ve gerekti¤inde yenilenmesi çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu ifl
yükünün mevcut kadastro çal›flmalar›n›n 2/3‘sini kapsad›¤› dile getirilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü‘nün, bu
yönde bafllat›lan çal›flmalar› ivedilikle hayata geçirmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan Orman s›n›rlar›n›n belirlenmesi ve tescil ifllemleri 70 y›ld›r tamamlanamam›flt›r. 1937 y›l›nda ç›kart›lan 3116 say›l›
Orman Kanununa göre Orman Kadastrosunun 5 y›l içerisinde bitirilece¤inin belirtilmesine ra¤men 20 milyon 703 bin hektar
orman alan›m›z›n ancak 1/5‘inin tapu ifllemlerinin tamamland›¤› bilinmektedir. Bu eksikli¤in temel nedenlerinden biri de 6831
say›l› Orman Kanununda orman kadastronun yap›lmas› yetkisinin sadece Orman Kadastro Komisyonlar›na verilmesidir. Bu
komisyonda kadastro yasas› ve di¤er yasa ve yönetmeliklerde belirtilen konunun uzman› ve müellifi olan harita ve kadastro
mühendislerinin bulunmamas› çok önemli bir etken olmaktad›r.
Kadastro Kanununda yap›lan de¤ifliklik ile bu s›k›nt› belirli boyutlarda çözülmeye çal›fl›lm›flt›r. Son üç y›lda 6900 köyün
kadastrosu hizmet al›m› fleklinde özel sektöre ihale edilmifltir. Çal›flmalar halen devam etmektedir. ‹hale kapsam›nda bulunan 7
milyon 200 bin parselin 1 milyon 800 bini ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Bu köylerde orman ile s›n›r olan yerleflim alanlar› özellikle
Karadeniz‘de oldukça fazlad›r. Bu kapsamda orman alanlar›n›n kadastrosu da gerçeklefltirilmektedir.
Co¤rafi Bilgi Sistemlerinin ana unsuru olan mülkiyet, mülkiyet verileri, konumu ve di¤er bilgiler ile sorgulama ifllemlerinde
kadastro çal›flmalar›n›n süreklili¤i, güncel olmas› ve bir çok unsuru (parselin konumu, üzerindeki ifllemleri, imardaki durumu,
de¤eri, verimlili¤i, yer alt› zenginlikleri, vergi durumu, sahibi, kullan›m haklar› ve) içermesi kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle kadastro
çal›flmalar› zaten dinamik bir yap›y› içermekte oldu¤undan bir bina, yol, tünel yada baraj yap›m› gibi belli bir süre içerisinde
bitmesi beklenmemelidir. 
Yasa tasar›s›nda göze çarpan di¤er önemli bir konu ise 6831 say›l› Orman Kanununun 10 uncu maddesinde var olan orman
kadastro komisyonu çal›flmalar›n›n Orman Genel Müdürlü¤ü kontrol ifllemlerinden sonra Valiliklerce yerine getirilen onama yetkisinin
kald›r›lmas›d›r. Hazine ad›na tescil ifllemleri yap›lacak Orman alanlar›n›n d›fl›na ç›kar›lan alanlarda yani 2/B alanlar›nda valilik
onay›n›n kalkmas› anlaml› görülmemektedir. Bu alanlar›n özel mülkiyete söz konusu olmad›¤›na göre Valilik Makam› neden d›flarda
tutulmaktad›r. 3402 say›l› Kadastro Kanununa göre yap›lan kadastro çal›flmalar›nda orman s›n›rlar› genel s›n›r olarak
belirlenmektedir. 2/B alanlar›n›n belirlenmesi yap›lmamaktad›r. Yasa tasar›s›n›n 5. maddesi ile Orman Kanunun 11. Maddesi
de¤ifltirilerek ask› ilan› ve itiraz sürelerinin düflürülmesi de¤iflikli¤i ile orman s›n›rlan›n belirlenmesi ve tescil ifllemlerinin di¤er
çal›flmalarla paralellik içerisinde olmas› ve kadastro çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas› sa¤lanmakta, dava açma süresi 6 aydan 30
güne düflürülmektedir. Ancak, ayn› maddede yap›lan di¤er bir de¤ifliklik ile s›n›rland›rma ve tespitlere ait tutanaklar›n kesinleflti¤i
tarihten itibaren on y›l içerisinde itiraz olunmas›n›n ve dava aç›lmas›n›n önü de aç›lmaktad›r. Bu on y›ll›k süre içerisinde itiraz ve
dava açma yaklafl›m›, orman alanlar›ndaki iflgallere yönelik çeflitli tart›flmalar› ve yarg›ya itirazlar› da gündeme getirebilecektir. 
Yasa tasar›s› ile 5304 say›l› yasa ile de¤iflik 3402 say›l› Kadastro Kanununda, ilk tesis kadastrosu yap›lmas› s›ras›nda orman
s›n›rlar›n›n belirlenmesi (orman kadastrosu) ve tescil ifllemlerinin bu yasa kapsam›nda Kadastro Ekiplerince yap›lmas› hakk›ndaki
yetkinin 6831 say›l› Orman kanunuyla uyumlu hale getirilmesi sa¤lanm›flt›r.
657 say›l› devlet memurlar› yasas›n›n 4/b maddesine göre sözleflmeli kadroda ifle al›nan personele ifllem yapma yetkisi
verilmektedir.
Tafl›nmaz›n mirasç›lara intikalinde tapu harc› al›nmamak suretiyle bu ifllemlerin yap›lmas›n› teflvik ederek tapu sicillerinin güncel
tutulmas› çal›flmalar›n› da içerdi¤i görülmektedir. 
Amme müesseselerine ait orman kadastrosunun yap›lmas› da 3402 say›l› yasa ile uyumlu hale getirilmektedir.

55Haziran 2007



Odam›z Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN 25
Haziran günü KANALB‘nin Haber Saati
program›na kat›larak;

Yabanc›lar›n mülk edinimine iliflkin Tapu
Kanununda yap›lan de¤iflikli¤in Anayasa
Mahkemesince iptal edilen maddeleri, ‹ller
Bankas› Genel Müdürlü¤ü‘nün Anonim
fiirkete dönüfltürülmesinde yasa tasar›s›
süreci, Yabanc› Mühendis ve Mimarlar›n
Çal›flma ‹zinlerinin kald›r›lmas›na yönelik
yasa ve Cumhurbaflkan›’nca TBMM’ye
yeniden görüflülmek üzere iadesi, Mera
Yasas›nda yap›lan de¤ifliklik, Dönüflüm
alanlar›, Özellefltirmeler, K›r›m Kongo
Kanamal› Atefl ve kene hastal›¤› üzerine
Odam›z görüfl ve düflüncelerini özetle ifade
etmifltir.

ODAMIZ
GENEL BAfiKANI
AL‹ FAHR‹ ÖZTEN
KANAL B’YE
CANLI YAYIN
KONU⁄U OLDU

BASINDAN
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TMMOB 1 May›s Bas›n Aç›klamas›
Hükümet, 1 May›s 2007 kutlamalar›
karfl›s›ndaki tutumuyla “kendine demokrat”
oldu¤unu gösterdi. Kendi ideolojisinin
hedefleri ve kiflisel ikballeri konusunda
demokrat kesilenler emekçilerin demokrasi,
adalet, bar›fl, özgürlük ve insanca yaflam
taleplerini dile getirmelerini engelledi.
Susurluk’un, yolsuzluklar›n, derin devletin
köklerinin yatt›¤› 1 May›s 77 olaylar›n›n
araflt›r›lmas›n› isteyen halka Taksim’i kapatt›.
O Taksim ki konserlerden y›lbafl›
kutlamalar›na motosiklet flovlar›ndan
flenliklere kadar her etkinli¤e, herkese aç›kt›r.

Bizler taleplerimizi bar›flç› flekilde dile
getirmek, topluma demokrasi ve özgürlü¤ün,
bar›fl›n, birlik ve dayan›flman›n önemini
anlatmak ve 1 May›s 77’de öldürülen 36
arkadafl›m›z› anmak için Taksim’de buluflmak
istedik. 1978’den beri görülmedik bir
biçimde sert ve uzlaflmaz bir tutumla
karfl›laflt›k. Arkadafllar›m›z›n ‹stanbul’a
girmesi engellendi. Baflta 1 May›s Tertip
Komitesi olmak üzere gözalt›na al›nd›lar
copland›lar, engellendiler. ‹stanbul bir aç›k
cezaevine, bir toplama kamp›na
dönüfltürüldü.

Bugün sadece 1 May›s’› kutlamak isteyenler de¤il, tüm halk
engellendi, hareket edemez hale getirildi. Topluma korku sal›nmak,
esnaf, ö¤renci, kad›n gibi toplumun farkl› kesimleri emekçilere, 1
May›s’› kutlayanlara düflman edilmek istendi. Sanki halk cezaland›r›ld›.
‹fline ulaflmak için kilometrelerce yol yürümeye mahkum edildi. Bunun
sorumlusu 1 May›s’› kutlamak isteyenler de¤il Hükümettir, Valiliktir.
‹stanbullulara 1 May›s’› korku günü gibi göstermek isteyenlerdir.
Korktuklar› iflçilerdir, emekçilerdir; korktuklar› halk›n talepleridir.
‹stanbul’da terör estiren, hukuku ayaklar alt›na alan, tüm olaylar›n
sorumlusu olan Vali istifa etmelidir.

Bütün bunlar AKP Hükümetinin gerçek yüzünü ortaya koymakt›r. IMF ve
Dünya Bankas› talimatlar›na, taleplerine eksiksiz uyanlar emekçilerin
taleplerini dile getirmelerine dahi tahammül edememektedir.

Bugün Taksim alan›na, 1 May›s alan›na gelemeseler dahi özgür, bar›fl
içinde, demokratik bir ülke isteyen, eme¤in haklar›na sayg›
duyulmas›n› isteyen herkesin kalbi Taksim Meydan›’nda att›. ‹stanbul’un
ve Türkiye’nin dört bir yan›ndan onlarca 1 May›s kutland›. Binlerce
insan Hükümetin emek karfl›t›, iflçi düflman› tutumu karfl›s›nda taleplerini
dile getirdi. Yollar› kesilen binlerce iflçi Üsküdar’, Befliktafl’›, Kurtköy’ü
S›hh›ye’yi 1 May›s Alan›na, Taksim alan›na dönüfltürdü, taleplerini
hayk›rd›.

TMMOB GÜNCES‹NDEN
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Hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Eme¤in taleplerine kulak verin,
toplumun taleplerine kulak verin. 1 May›s 77’yi kana bulayanlar da
12 Eylül darbecileri de emekçileri, toplumu susturmak istiyordu,
baflaramad›lar. Sizin gücünüz ise bizi susturmaya hiç yetmez.

Süleyman ÇELEB‹ (D‹SK Genel Baflkan›),
‹smail Hakk› TOMBUL (KESK Genel Baflkan›)
Mehmet SO⁄ANCI (TMMOB Baflkan›)
Gencay GÜRSOY (TTB Merkez Konseyi Baflkan›)
Celal Korkut YILDIRIM (TBD Baflkan›)

TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi Toplant›s› Yap›ld›
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi
Çal›flma Grubu üyeleri ile Odalardan yönetim kurulu üyelerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifltirilmesi
Toplant›lar›n›n ilki 16 Haziran 2007 Cumartesi Ankara Best Western
Otel 2000'de düzenlendi. Toplant›ya üyelerimiz Ufuk Serdar ‹nci ve
Nail Güler kat›ld›.

Toplant›da; ö¤renci üyeli¤i, ‹l/‹lçe Koordinasyon Kurullar› ve Dan›flma
kurulunun iflleyifline yönelik konular ele al›nd›.

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baflkanlar› Toplant›s›
Yap›ld›
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Baflkanlar› 15 May›s 2007
tarihinde bir araya gelerek, Türkiye'nin gündemindeki konular üzerine
görüfl al›flveriflinde bulundu.

TMMOB ve Odalar Denetleme Kurullar› Ortak Toplant›s›
Yap›ld›
TMMOB ve Odalar Denetleme Kurullar› ortak toplant›s› 10 Haziran
2007 tarihinde Ankara Best Western Otel 2000'de yap›ld›.

Toplant›ya HKMO' yu temsilen Ufuk Serdar
‹nci, Oktay Gazio¤lu, Hayriye Sendiç ve
Salih Suiçmez kat›ld›.

TMMOB ve Oda Denetleme Kurullar›n›n
çal›flmalar›n›n de¤erlendirildi¤i toplant›n›n
aç›l›fl›nda TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc› bir konuflma yapt›.
TMMOB'nin ilkeleri, amaçlar› ve çal›flma
anlay›fl›yla ilgili bilgi veren So¤anc›,
toplant›n›n örgütü büyüten, gelifltiren bir
amaca hizmet etmesi dile¤ini dile getirdi.

TMMOB Sa¤l›k ‹flçilerinin Eylemine
Destek Verdi
Ankara Fizik Tedavi Merkezi Rehabilitasyon
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde temizlik
hizmeti veren sa¤l›k iflçilerinin sendikalaflma
sürecinde iflten ç›kar›lmalar› üzerine, hastane
önünde bir bas›n aç›klamas› yapan D‹SK
Genel-‹fl'e TMMOB de destek verdi.

D‹SK Genel-‹fl Sendikas› Örgütlenme Daire
Baflkan› Erol Ekici yapt›¤› aç›klamada,
iflçilerin Anayasa ile güvence alt›na al›nm›fl
sendikal› olma haklar›n› kulland›klar›n›
belirterek, "‹flçiler Genel-‹fl'e üye olmufl,
Çal›flma Bakanl›¤› mekanizmalar›
tamamlan›p yetki al›nm›flt›r. Bir y›ll›k bu uzun
prosedür boyunca iflçileri tehdit ve bask›yla
sendikadan vazgeçiremeyen iflveren, yasal
süreçte de sendikalaflmay› k›ramay›nca
y›llard›r hizmet veren arkadafllar›m›z›n ifllerine
son vermek istiyor. Bu uygulama yasalara,
uluslararas› sözleflmelere ayk›r›d›r. Bu ve
benzer nedenlerle, Türkiye bu ay ILO'da
sendikal hak ve özgürlükler bak›m›ndan
yeniden kara listeye al›nm›flt›r" dedi.

KESK, TMMOB, TTB, TDB’den Eflit
Özgür ve Demokratik Bir Türkiye
‹çin Ortak Bas›n Aç›klamas›
KESK, TMMOB, TTB, TDB ve Üniversite
Ö¤retim Üyeleri Derne¤i 20 Haziran 2007
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saat 19.00'da Taksim Gezi Park›'nda ortak bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› bas›n
aç›klamas›nda; KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul,
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, TTB
Merkez Konseyi Baflkan› Gençay Gürsoy, TDB Baflkan›
Celal Korkut Y›ld›r›m ile Üniversite Ö¤retim Üyeleri
Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Tahsin Yeflildere haz›r bulundu.
Aç›klama, KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul
taraf›ndan okundu.

15-16 Haziran Türkiye Demokrasi Mücadelesi
15-16 Haziran 1970’in y›ldönümünde TMMOB Baflkan›
Mehmet SO⁄ANCI o dönemde yaflanan zorluklar› ve bu
zorluklara karfl› gösterilen direnifli anlat›p de¤erlendiren bir
bas›n aç›klamas› yaparak 1970lerden günümüze
demokrasi mücadelesinin geldi¤i noktay› ve günümüzde
yaflanan sorunlara vurgu yapm›flt›r.

Say›n SO⁄ANCI’n›n dedi¤i gibi; “15-16 Haziran 1970
ö¤retiyor, fiimdi ülkemizde ve tüm dünyada yaflananlar›
anlama zaman›d›r. fiimdi de¤ifltirilmeye çal›fl›lan ülke
gündeminin gerçe¤ini bilme zaman›d›r. fiimdi her fleye
inat "Eflit, özgür ve demokratik Türkiye" mücadelesinin
bayra¤›n› yükseltme zaman›d›r.”

Haldun Özen An›ld›
Mühendislerin ve mimarlar›n örgütlenmesinde, özerk
üniversite mücadelesinde, 1402'liklerin haklar›n›n
aranmas›nda ve insan haklar› savunuculu¤unda inançl› ve
kararl› bir durufl sergileyen Dr. Haldun Özen, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi taraf›ndan

düzenlenen etkinlikle ölümünün 5. y›l›nda an›ld›.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi'nin
''Dr. Haldun Özen Toplant›lar›'' bafll›¤› alt›nda düzenledi¤i
etkinliklerin üçüncüsü ‹nflaat Mühendisleri Odas› Rüfltü
Özal Salonu'nda 8 Haziran 2007 Cuma günü
gerçeklefltirildi.

"Ayd›nlanman›n Gülen Yüzü Haldun Özen" belgeseliyle
bafllayan etkinli¤in aç›l›fl›nda TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc› bir konuflma yapt›.Etkinlik
kapsam›nda gerçeklefltirilen panelde, 12 Eylül hukukunun
en önemli miraslar›ndan olan YÖK ve kurucusu ‹hsan
Do¤ramac›'ya verilen TBMM Onur Ödülü tart›fl›ld›.
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›' n›nda
bir konuflma yapt›¤›, aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Arif
Delikanl›'n›n yönetti¤i panelde, Prof. Dr. Yakup Kepenek,
Yavuz Önen ve Prof. Dr. ‹lhan Tekeli konuflmac› olarak yer
ald›lar.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan Mesleki
Denetim ‹fllemleri ‹le ‹lgili Yaz›
TMMOB'nin, odalar›n mesleki denetim uygulamalar›n›n
"vize" olarak yorumlanmas›na yol açan Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›'n›n çeflitli genelgeleri ile ilgili olarak 31 Ekim
2006 tarihinde gönderdi¤i yaz›ya yan›t, Bakanl›k'tan 17
May›s 2007 tarihinde geldi.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› yaz›s›nda; Kamu
idarelerince gerçeklefltirilecek ifller öncesinde, mesle¤ini
icra edeck üyenin mesle¤ini icras›n› engelleyen bir
durumun olup olmad›¤›n› ve di¤er ayr›nt›lar› belirtir, meslek
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odalar›ndan al›nacak Sicil Durum Belgesi' ni ilgili
idarelere iletmekle hükümklü oldu¤unu ve idareler de
belgenin sonucuna göre ifllem tesis etmek zorunda
oldu¤unu, TMMOB ve yönetmeliklerinde yer alan
hükümlere üyelerin uymas› ve gerekli ifllemlerin bu mevzuat
çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini bildirdi

TMMOB’dan Üniversite S›navlar› Öncesi
Ö¤rencilere Öneriler
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›,
hükümetin ard› ard›na kurdu¤u tabela üniversiteleri
konusunda ö¤rencileri uyararak, tercihleri için TMMOB'ye
ba¤l› odalara baflvurmalar›n› önerdi.

TMMOB Oda Saymanlar› Toplant›s› Yap›ld›
TMMOB Oda Saymanlar› Toplant›s› 15 May›s 2007
tarihinde TMMOB'de yap›ld›. Toplant›ya, Oda Yönetim
Kurullar›n›n sayman üyeleri kat›ld›.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Baflkanlar› 15
May›s 2007 tarihinde bir araya gelerek, Türkiye'nin
gündemindeki konular üzerine görüfl al›flveriflinde bulundu.

‹çiflleri Eski Bakan› Abdülkadir Aksu, ‹stanbul
Valisi Muammer Güler ve ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah Hakk›nda Suç
Duyurusunda Bulunuldu
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 May›s'ta ‹stanbullulara ve
anmaya kat›lanlara yönelik sald›r›lar ve hak ihlalleri
nedeniyle olaylarda do¤rudan sorumlulu¤u bulunan ‹çiflleri
Eski Bakan› Abdülkadir Aksu, ‹stanbul Valisi Muammer
Güler ve ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah
hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›'na baflvuruda bulunmak için 9 May›s 2007
tarihinde ö¤len saatlerinde Sultanahmet'teki ‹stanbul
Adliyesi'ne geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc›, TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan›
Hüseyin Yeflil, TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Tores Dinçöz, Makina Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi Baflkan› Tevfik Peker'in de aralar›nda
bulundu¤u örgüt temsilcileri suç duyurusu öncesi Adliye

önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›. Aç›klama TTB Baflkan›
Gencay Gürsoy taraf›ndan okundu.

TMMOB 14. Mühendislik Dekanlar› Konseyi
(MDK) Toplant›s›na Kat›ld›
TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin Yeflil ve
TMMOB Dan›flman› Orhan Örücü Mühendislik Dekanlar›
Konseyi'nin 14'üncü toplant›s›na kat›ld›. Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nde 4-6 May›s 2007 tarihleri aras›nda
düzenlenen toplant›lar kapsam›nda "yetkin mühendislik"
konulu bir de panel düzenlendi.

MDK toplant›s›nda, Üniversiteleraras› Kurul'un ilgili
komisyonunun üniversitelerde yeni mühendislik dallar›n›n
aç›lmas› konusunda, Mühendislik Dekanlar› Konseyi'nden
görüfl istemesinin gerekli oldu¤una iliflkin önerisi,
toplant›ya kat›lan dekanlar›n oybirli¤i ile benimsendi. Bu
konuda söz alan Hüseyin Yeflil, al›nan karar› TMMOB
olarak desteklediklerini belirtti.

YÖK'ün 2010'dan sonra uygulanacak "Strateji
Belgesinde" yer alan "teknik e¤itim fakültelerinin teknoloji
fakültelerine dönüfltürülece¤i ve buralardan mezun
olanlara da mühendislik diplomas› verilece¤i" görüflü
üzerine bilgi verildi. Yap›lan de¤erlendirmelerde; bunun
kabul edilemeyece¤inin YÖK ve Üniversiteleraras› Kurul'a
bildirilmesi oy birli¤i ile kabul edildi. Hüseyin Yeflil
MDK'n›n bu karar›n› desteklediklerini ayr›ca konuyu
inceleyerek haz›rlanacak bir TMMOB raporunu ilgili
kurumlara göndereceklerini ve kamuoyuna
aç›klayacaklar›n› ifade etti.

TMMOB'dan "Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yasa
Tasar›s›"na eylemli red
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i üyeleri, Siyasal
‹ktidar›n TBMM Genel Kurulu'na getirdi¤i "Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yasa Tasar›s›"na karfl›  (22 May›s 2007) TMMOB
önünde toplanarak, TBMM Dikmen Kap›s›na yürüdü ve
burada kitlesel bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Çok
say›da TMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve oda
yöneticilerinin kat›ld›¤› aç›klama TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc› taraf›ndan okundu.
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Girifl
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik
çal›flmalar›n›n “Tarama Süreci” ile h›zland›r›larak
devam ettirildi¤i bir dönemde kaleme ald›¤›m bu
çal›flmamda, dokuz soru ile AB anlat›lmak
istenilmifltir. Avrupa Birli¤i’ni genel hatlar›yla
tan›tmak amac›yla sordu¤um ilk üç sorunun
yan›tlar›, yorumsuz olarak verilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Di¤er alt› soru ise bu çal›flman›n temel amac›n›
oluflturdu¤undan yan›tlar› yorumlanm›fl ve AB’nin
öteki yüzü aç›klanmak istenmifltir.

Sorulara yan›t ararken fikirleriyle uyumlaflt›¤›m
ayd›nlar›n eserlerinden aynen aktarmalar da
yapt›m. Bu çal›flmam›n öncesinde ve çal›flmam
s›ras›nda yararland›¤›m kaynaklar, Kaynakça’da
belirtilmifl olup; çal›flmamda ayr›ca, AB konusunda
uzman dostlar›mla gerçeklefltirdi¤im sohbetlerden
ulaflt›¤›m ç›kar›mlar›m da yer almaktad›r. Bu
nedenle; hem TODA‹E’li, hem de Uluslararas›
‹liflkiler ve AB Uzman› olan de¤erli dostum Sacide
Akkoç han›mefendi baflta olmak üzere
sohbetlerinden birikimler sa¤lad›¤›m di¤er tüm
dostlar›ma teflekkür ederim. Bu çal›flmam›n, AB
sürecinde yaflanan geliflmeleri kavramaya yönelik
düflünce dünyam›za katk› sa¤layaca¤›n› umuyorum.

1. Avrupa Birli¤i Nas›l Do¤mufltur?
Avrupa Birli¤i ve nihayetinde Avrupa Birleflik
Devletleri kurma hayali eski ve uzun bir öyküdür.
Geçen yüzy›llarda birçok düflünür, sanatkar ve
devlet adam› taraf›ndan Avrupa’da bir birlik
kurulmas› benimsenmifltir. Avusturyal› Kont
Coudenhove Kalergi, 1923 y›l›nda Avrupa
Birleflik Devletleri’nin kurulmas› do¤rultusunda bir

ça¤r› yapm›flt›. Winston Churchill de 19 Eylül 1946 tarihinde Avrupa Birleflik
Devletleri’nin kurulmas›n› gündeme getirmiflti. Fakat, bu do¤rultudaki ciddi
ad›mlar ancak ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra at›labilmifltir.

Avrupa’dan kaynaklanan her savafl, Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde komünistlerin
iktidara gelmesine olanak tan›yan flartlar› da oluflturmufltu. Bu durum hem
Avrupa’da birtak›m kesimleri, hem de Amerika Birleflik Devletleri’ni (ABD)
rahats›z ediyordu. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n kapitalist dünyas›nda tek
lider durumunda olan ABD, Truman Doktrini çerçevesinde ve Avrupa’daki
komünistlerin hakimiyetini önlemek amac›yla Marshall Yard›m›n› bafllatt›.
Çünkü: ABD’nin ve Avrupa’da kurulu düzen yanl›lar›n›n ç›karlar›n›n
korunabilmesi için, Avrupa’da Sovyetler Birli¤i’nin kontrolünde olmayan
bölgelerde yeni bir savafl›n mutlaka önlenmesi gerekiyordu.

Savafl sanayinin temeli demir ve çelik kaynaklar› üzerinde yaflanan
anlaflmazl›klar, Avrupa’dan bafllayan her iki dünya savafl›n›n önemli
nedenlerinden say›lmaktad›r. Bu nedenle, kömür ve çelik kaynaklar›n›n
yönetiminin ulusal egemenlik s›n›r›n›n d›fl›na itilmesi, bir uluslarüstü kuruma
devredilmesi gerekli görülmüfltür. Böylece 1951’de, Almanya, Belçika, Fransa,
Hollanda, ‹talya ve Lüksemburg, ABD’nin deste¤iyle Avrupa Kömür ve Çelik
Toplulu¤u’nu (AKÇT) kuran Paris Antlaflmas›’n› imzalad›lar. 

1957’de kömür ve çeli¤in yan› s›ra di¤er sektörlerde de birlik kurma
amaçland› ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u ile ilk olarak “Ortak Pazar”
kuruldu. Daha sonra, Roma Antlaflmas›’yla (1957) alt› ülkenin bir araya
gelmesiyle birlikte (Belçika, Fransa, Almanya, ‹talya, Lüksemburg ve Hollanda)
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) kuruldu.

1973’de Danimarka, ‹ngiltere ve ‹rlanda, 1981’de Yunanistan, onu takiben
1986’da ‹spanya ve Portekiz’in kat›lmas›yla üye say›s› 12 ye ulaflan topluluk,
fiubat 1992’de Maastricht Antlaflmas›n› imzalayarak 1993’den itibaren
“Avrupa Birli¤i” ad› alt›nda ekonomik, politik ve kültürel bir birleflmeyi bafllatt›.
1 Ocak 1993’de Tek Pazar’›n oluflmas›yla o tarihte 12 tane olan üye ülke
aras›nda mallar›n, sermayenin, hizmetlerin ve insanlar›n serbest dolafl›m›na
baflland›. Birli¤in üye say›s›, 1995’de Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç’in
kat›l›m›yla 15’e ulaflt›.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’N‹
ANLAMAYA YÖNEL‹K B‹R ÇALIfiMA

BAKIfi
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May›s 2004’de 10 yeni ülkenin (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney K›br›s Rum
Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya)
kat›l›m›yla, üye ülkeler aras›nda s›n›rlar›n kald›r›ld›¤›, ortak politikalar ve ortak
kurumlar taraf›ndan yönetilen 25 üyeli ve yaklafl›k 455 milyon nüfuslu bir
Avrupa Birli¤i olufltu. 2007 y›l›n›n bafl›nda (1 Ocak), Bulgaristan ve
Romanya’n›n birli¤e kat›l›m›yla birlikte üye ülke say›s› 27’ye, nüfusu ise
yaklafl›k 490 milyona yükselmifltir.

Bilindi¤i üzere, Türkiye’nin AB ile ilk s›n›r›, Yunanistan’›n 1981 y›l›nda AB’ye
girmesi ile oluflmufltu. Bulgaristan’›n AB’ye üye olmas›yla birlikte Türkiye-AB
aras›ndaki s›n›r yeniden oluflmufltur. Art›k Türkiye ile AB aras›ndaki yeni s›n›r
kap›s›, Bulgaristan’›n Kaptan Andrevo S›n›r Kap›s›’d›r.

Günümüzde Avrupa Birli¤i’nin kendi silahl› kuvvetlerini kurmas› do¤rultusunda
ad›mlar at›lmaktad›r. 1985 y›l›ndan beri bir Avrupa Pasaportu
kullan›lmaktad›r. Beethoven’in bir eseri Avrupa’n›n “ulusal” marfl›d›r. Mavi
zemin üzerindeki 12 sar› y›ld›z, Avrupa Birli¤i’nin bayra¤›d›r. Avrupa para
birimi Euro kullan›ma girmifltir. AB’nin yasama, yürütme ve yarg› organlar›
vard›r. Avrupa Birli¤i’nin belirtilen bu yap›s›n› baz› çevreler, Avrupa Birleflik
Devletleri’nin oluflturulmas› do¤rultusunda at›lm›fl önemli ad›mlar olarak
de¤erlendirmektedirler.

2. Avrupa Birli¤i’nin Nas›l Bir Örgütlenme Yap›s› Vard›r?
Avrupa Birli¤i süreç içerisinde Avrupa Birleflik Devletlerine evrilmektedir. AB’nin
herhangi bir ulus devlette bulunan yasama, yürütme ve yarg› organlar› vard›r.
Milletvekili say›s› May›s 2004 itibar›yla 732 iken, son genifllemeyle (Ocak
2007) 800 civar›na yaklaflm›flt›r. AB’nin üç önemli organ› (Avrupa Birli¤i
Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu) afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Avrupa Birli¤i Konseyi (Bakanlar Konseyi): AB’nin yasama organ›d›r. Avrupa
Birli¤i Konseyi her üye ülkenin görevlendirece¤i bakanlardan oluflmaktad›r.
Di¤er taraftan, AB üyelerinin devlet ve hükümet baflkanlar› 1974 y›l›ndan beri
y›lda en az iki kez toplanarak (Avrupa Zirvesi olarak ta an›lmakta) Avrupa
Birli¤i’nin genel politikalar›n› belirlemektedir. Avrupa’n›n gelece¤i ile ilgili en
önemli kararlar Konsey taraf›ndan al›nmaktad›r. Birli¤in temsilcisi Konsey
baflkanl›¤›d›r. Konsey baflkanl›¤›n› her Üye Devlet alt› ayl›k dönemler için
s›rayla üstlenir. AB’nin kabul etti¤i tüzükler (yönetmelik) tüm ülkelerde derhal
uygulanmak zorundad›r. AB Konseyinin kabul etti¤i yönergeler (direktif) tüm
ülkeler için ba¤lay›c›d›r. Ancak, yönergelerin (direktiflerin) uygulanmas› ulusal
mevzuatta bir düzenleme yap›lmas›yla gerçeklefltirilebilmektedir. AB
Konseyi’nin kararlar› yaln›zca ilgili ülkeyi ba¤lamaktad›r. AB Konseyi’nin
görüfl ve tavsiye niteli¤inde kararlar› da vard›r. Bu kararlar ise ba¤lay›c›
de¤ildir. (Not: Avrupa Birli¤i Konseyi, Avrupa Konseyi ile s›kça
kar›flt›r›lmaktad›r. Avrupa Konseyi’nin Avrupa Birli¤i ile isim benzerli¤i
d›fl›nda hiçbir ilgisi yoktur. Avrupa Konseyi, 1949 y›l›nda kurulan ve
kuruldu¤undan bu yana Türkiye’nin de üyesi oldu¤u uluslar aras› siyasi
bir örgüttür.)

Avrupa Komisyonu: Avrupa komisyonu, AB’nin yürütme organ›d›r,
hükümetidir. Avrupa Komisyonu, mevzuat önerilerini haz›rlar,
Parlamento ve Konsey’e sunar. Topluluk antlaflmalar›n›n
koruyucusudur ve Adalet Divan› ile birlikte topluluk hukukunun do¤ru
uygulanmas›n› sa¤lar.  Komisyon, özellikle ticaret ve iflbirli¤i
alanlar›nda Birli¤i temsil eder. Avrupa Komisyonu’nun 20 üyesi vard›r.
Üyeler bu göreve getirildikten sonra kendi ülkeleri ile iliflkilerini keserler.
Avrupa Komisyonu bünyesindeki yaklafl›k 30 Genel Müdürlük ve benzeri

bölümde yaklafl›k 16 bin görevli çal›flmaktad›r.
(Not: Komisyon’un ve di¤er kurumlar›n faaliyet
giderleri toplam Birlik bütçesinin yüzde beflini
geçmez.)

Avrupa Parlamentosu: Avrupa Parlamentosu, AB
halklar›n›n demokratik siyasi iradesini temsil eder.
1979’dan bu yana tek dereceli genel seçimle 5
y›l için parlamentoya seçilinir. Avrupa Birli¤i’nin
oluflum sürecinin ilk aflamalar›nda Avrupa
Parlamentosu yaln›zca bir dan›flma organ›yd›.
Ancak zaman içerisinde bu rol geliflti. 1986
y›l›ndaki Tek Senet, 1992 y›l›ndaki Avrupa Birli¤i
Antlaflmas› ve 1997 y›l›ndaki Amsterdam
Antlaflmas› ile Avrupa Parlamentosu’nun
sorumluluklar›n›n kapsam› geniflletildi ve yetkileri
art›r›ld›. Günümüzde yeni üyelerin kabulünde,
di¤er ülkelerle ortakl›k antlaflmalar›n›n
imzalanmas›nda, bütçenin kabulünde ve benzeri
konularda Avrupa Parlamentosu’nun onay›
aranmaktad›r. Avrupa Parlamentosu, AB üyesi
ülkelerde yap›lan seçimlerde seçilen
milletvekillerinden oluflmaktad›r. Her ülke 5 y›lda
bir nüfusu ile orant›l› bir say›da milletvekili
seçmektedir. Avrupa Birli¤i’nin bugünkü üyeleri ve
Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilci say›lar›
toplamda 800’e yaklaflm›flt›r. Avrupa Birli¤i’nde
temsil aç›s›ndan, Almanya birinci s›rada Malta ise
sonuncu s›rada yer almaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nin iflleyifli içerisinde yukar›da
s›ralanan üç organdan baflka, Ekonomik ve
Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi de yer
almaktad›r.

Ekonomik ve Sosyal Komite; çiftçiler, iflçiler,
iflverenler, küçük esnaf, KOB‹’ler, tafl›mac›lar,
serbest meslek sahipleri, çevreciler gibi ekonomik
ve sosyal hayat›n çeflitli kesimlerini temsil eden

222 üyeden oluflur. Temel görevi, yukar›da
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s›ralanan üç organa tavsiyelerde bulunmakt›r. Bir
dan›flma organ› olmas› nedeniyle Ekonomik ve
Sosyal Komite’nin çal›flma düzeni görüfl bildirme
fleklindedir. Ekonomik ve Sosyal Komite, AB’ye
iliflkin her konuda karar al›nmadan önce görüfl
haz›rlar ve bu görüfller AB Resmi Gazetesi’nde
yay›nlan›r.

Bölgeler Komitesi; bölgesel yararlar› etkileyen
alanlarda Avrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi ve
Avrupa Komisyonu’nun dan›flt›¤› organd›r. Üye
ülkeler tavsiyesi ile Avrupa Birli¤i Bakanlar
Konseyi taraf›ndan befl y›l için atanan yerel ve
bölgesel 222 üyeden oluflur.

3. Avrupa Birli¤i Yarg› Organlar›
Nelerdir, Nas›l Çal›fl›rlar?
Avrupa Birli¤i’nin yarg› sistemi, Adalet Divan› ve
Bidayet Mahkemesi, Say›fltay, Avrupa Uzlaflt›r›c›s›
(Ombudsman) olmak üzere üç ana organ
taraf›ndan yürütülmektedir.

Adalet Divan› ve Bidayet Mahkemesi: AB’nin en
yüksek yarg› organ›d›r. Merkezi Lüksemburg’tad›r.
Alt› y›l için atanan 15 yarg›ç ve 9 savc›dan
oluflur. Bunun yan› s›ra 1989’da 15 yarg›çtan
oluflan bir Bidayet Mahkemesi kurulmufltur. Bu
mahkemelerin üyeleriLüksemburg’da görev yapar
ve Üye devletlerin mutabakat›yla alt› y›ll›k bir süre
için atan›rlar. Yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›klar› güvence
alt›ndad›r. Adalet Divan›, AB antlaflmalar›ndan
kaynaklanan yükümlülüklerin Avrupa kurumlar› ve
hükümetleri taraf›ndan ayn› flekilde
yorumlanmas›n› ve do¤ru bir biçimde
uygulanmas›n› denetler. Adalet Divan›’na destek
olmak amac›yla Birinci Derece Mahkemesi de
kurulmufltur. Bu mahkemenin ana görevi, Avrupa
kurumlar› aras›ndaki idari uyuflmazl›klar›
çözümlemektir. Üye ülke mensubu gerçek ve tüzel
kiflilerin Adalet Divan›’na baflvuru haklar› vard›r.
Adalet Divan› kararlar›n›n temizi yoktur.

Say›fltay: 1975 y›l›nda kurulmufltur. AB’nin tüm
gelir ve giderlerini denetler. Mali yönetimin
hukuka uygun olarak iflleyiflini sa¤lar. AB fonlar›n›
kullanan kurum ve organlar Say›fltay’›n denetimine
tabidir ve amaca göre kullan›lmas›n› garanti eder.
Say›fltay 25 üyeden oluflur ve Konsey taraf›ndan
oybirli¤iyle atan›r. Merkezi Lüksemburg’tad›r.

Avrupa Uzlaflt›r›c›s› (Ombudsman): AB
vatandafllar›n›n, AB kurum ve organlar›n›n kötü
yönetimine iliflkin flikayetleri konusunda
baflvurabilecekleri bir kurulufltur. Ombudsman
flikayet konusu olay› inceler, soruflturma bafllat›r ve
sorunun çözümü için çal›fl›r.

Ayr›ca, tüm Avrupa Birli¤i vatandafllar› ile üye ülkelerden birisinde ikamet eden
tüm gerçek ve tüzel kiflilerin AB nezdinde dilekçe verme hakk› vard›r. Dilekçe
hakk›, vatandafllar› do¤rudan ilgilendiren ve AB yetkisi dahilindeki konularda,
Avrupa Parlamentosu’na istek ya da flikayetlerin bildirilmesi için verilen bir
hakt›r.

4. Avrupa Birli¤i’nin Bütçesi - Paralar› Nereden Gelir, Nereye
Gider?
Üye ülkeler toplad›klar› vergilerin bir k›sm›n› Avrupa Birli¤i’ne verirler. Toplanan
gelir, AB’nin ortak hedeflerine ulaflmak ve ortak politikalar›n› gerçeklefltirmek
için çeflitli fonlara ayr›l›r. AB Komisyonu bütçe tasla¤›n› haz›rlar. Bütçe, AB
Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu taraf›ndan belli bir prosedür
çerçevesinde incelenir, gerekirse de¤ifltirilir ve onaylan›r. Bütçe, AB’nin tüm
gelir ve giderlerini karfl›lar. Bütçenin uygulama dönemi, istisnalar d›fl›nda bir
y›ld›r. Avrupa Birli¤i’nin finans kurumu Avrupa Yat›r›m Bankas›’d›r. 1958
y›l›nda Roma Antlaflmas› ile yat›r›mlar› finanse etmek üzere kurulmufltur. Bunun
yan›nda Avrupa Merkez Bankas›’da vard›r. Merkez bankas›, Avrupa Para
Birli¤i’nin oluflmas›ndan itibaren, 1 Haziran 1998 de faaliyete geçmifltir.

Gelirleri: Tar›msal vergiler, Ortak Gümrük Vergisi, fieker ve Glikoz Vergileri,
Katma De¤er Vergisi (KDV) üzerinden al›nan pay (en fazla %1’lik k›sm›),
GSMH Pay› (%1.27).

Giderleri: Yap›sal Fonlar (Avrupa Tar›msal Yönlendirme ve Garanti Fonu,
Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalk›nma Fonu, Bal›kç›l›¤›n
Yönlendirilmesi ‹çin Mali Araç), Uyum Fonu, ‹dari Harcamalar.

Avrupa Birli¤i’nin gider bütçesinden geniflleme süreçlerinde 1970-1980 y›llar›
aras› fon transferleri anlaml› say›labilir düzeyde yap›labiliyordu. Özellikle
‹spanya, Portekiz ve Yunanistan AB’ye kat›l›m sürecinde bu fon transferlerinden
oldukça yararlanm›fllard›r. AB o y›llarda kalk›nmac› bir tutum sergilemekteydi.
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Çünkü: AB o y›larda “Sosyal Avrupa” anlay›fl›n›
benimsiyordu. Bilahare, AB Kophenak Kriterleri’yle
(1993) Sosyal Avrupa’dan tam anlam›yla
vazgeçti¤ini beyan etmifltir. Liberalleflmifltir.
Haziran 1993’te yap›lan Kopenhag Zirvesi’nde
aday ülkelerin Avrupa Birli¤i ile tam üyelik
müzakerelerine bafllayabilmek için 3 grupta
s›ralad›¤› kriterlerin karfl›lanmas› karar›n› alm›flt›.
Bilindi¤i üzere bu kriterler; siyasi kriterler,
ekonomik kriterler ve topluluk müktesebat›n›n
kabulü kriterleridir. AB’nin Kophenak zirvesinde
benimsedi¤i ve ilan etti¤i ekonomik kriterler
incelendi¤inde; piyasa egemenli¤inin
öngörüldü¤ü ve sosyal hizmetler dahil olmak
üzere tüm hizmetlerin ve varl›klar›n
özellefltirilmesinin istendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Gelinen noktada AB’nin rant gelirleri ve sermaye
sahipli¤inin getirileriyle beslendi¤i söylenebilir.
Kuflkusuz geliri bu olan AB’nin giderleri de neo-
liberal ekonomik felsefenin ve piyasa düzeninin
amaçlar›na hizmet edecektir. Art›k bugünkü AB’nin 25 y›l önceki AB oldu¤unu
söylemek yanl›fl olur. Küresel sermaye taraf›ndan yönlendirilen bugünkü AB, yapaca¤›
harcamalar› da küresel sermayenin istençlerine koflutlam›fl durumdad›r. Zira bu husus,
AB’nin Türkiye’den taleplerine bak›ld›¤›nda da aç›kça görülmektedir. Birlikte
hat›rlayal›m: Türkiye’den, AB uyum yasalar› çerçevesinde bütün bir kamu hizmetleri
alan›n›n (sözüm ona Reform ad› alt›nda) serbestlefltirilmesi istenilmifltir. Kamu Yönetimi
Temel Kanunu, Sosyal Güvenlik Reformu, E¤itimin ve Sa¤l›¤›n Piyasalaflt›r›lmas›
çal›flmalar›, merkezden yerele yetki devri, Kamu Personel Rejiminin esneklefltirilmesi ve
sair tüm kanun taslaklar›n›n (ki birço¤u kanunlaflm›flt›r) Türkiye’ye dayatmac›lar›n›n
aras›nda Avrupa Birli¤i etkin rol alm›flt›.

Türkiye ile AB iliflkilerinin yar›m yüzy›la yak›n bir geçmifli vard›r. Türkiye o zamanki
ad›yla Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na üye olmak için Temmuz 1959’da baflvuru
yapm›flt›. 1963 y›l›nda Ankara’da imzalanan antlaflmayla (Ankara Antlaflmas› olarak
bilinir) tam üyelik süreci bafllam›fl ve haz›rl›k dönemi, geçifl dönemi ve nihai dönem
fleklinde kademelendirilmifltir. Türkiye’deki 1980 askeri darbesiyle kesintiye u¤rayan
iliflkiler, Türkiye’nin 14 Nisan 1987 tarihinde (Özal Hükümeti dönemi) Avrupa
Toplulu¤u’na tam üyelik baflvurusu ile yeniden bafllam›fl ve günümüze kadar
getirilmifltir. Fakat, Türkiye ile Avrupa Birli¤i iliflkilerinin bafllad›¤› y›llardaki AB ile
yukar›da da belirtildi¤i gibi bugünkü AB ayn› fleyler de¤ildir. AB o y›llarda bugün
angaje oldu¤u liberal politikalar yerine kalk›nmac› bir tutum izliyordu. De¤iflen AB,
1993 Kopenhag Kriterleri ile IMF ve Dünya Bankas›’na ne kadar uyumlu oldu¤unu
beyan etmifltir.

5. AB’ye Kat›lmak Egemenli¤in Devri midir?
Egemenlik; üstün ya da üstünlük anlam›nda kullan›lan Latince kökenli bir sözcüktür.
Egemenlik, yönetti¤i ve yönlendirdi¤i iliflkilerde; ayn› düzeyde veya daha üst
düzeyde herhangi baflka bir güce ba¤›ml› olmayan otorite anlam›na gelmektedir.
Egemen yetki ise, karar verme yani, istedi¤i gibi bir hukuk normu belirleme ve bu
normlar› uygulama yetkisidir.

Türkiye’nin AB’ye kat›l›m sürecinde kamuoyundaki tart›flmalar çeflitli kritik alanlarda
yo¤unlaflm›flt›r. Bu alanlardan biri kuflkusuz, egemenli¤in devri konusudur. Zira,
egemenli¤in devri konusu, ulus devletin en temel yap›s›nda de¤ifliklik öngören bir
olgudur.
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AB’nin öncelikle klasik uluslararas› örgütlerden birçok aç›dan
farkl› oldu¤unu belirtmemiz gerekir. Çünkü: AB’ye üyelik, “ulusal
egemenlik yetkilerinin bir bölümünün örgütte paylafl›m›” olgusu
üzerine kurulmufltur. Birlik, üye devletlerden devrald›¤›  egemenlik
parçalar› ile kendine bir “egemen yetki alan› (havuzu)”
yaratm›flt›r. Ulusal organlar, egemen yetkilerin toplulu¤a
devredildi¤i alanlarda (ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine ayk›r›
olsa bile) topluluk kararlar›n› uygulamakla yükümlüdür. Bununla
birlikte AB hukuku ulusal hukuk taraf›ndan oluflturulamamakta,
de¤ifltirilememekte ve ortadan kald›r›lamamaktad›r. AB
hukukunun, ulusüstü bir hukuk karakteri bulunmaktad›r. AB için
s›ralanan özellikler, AB’yi di¤er uluslararas› örgütlerden
ay›rmaktad›r.

Bu farkl›l›k sonucunda, AB hukukunun uygulama alan› üye
devletlerin uygulama alan›n›n üstünde oluflmakta ve AB’nin
egemenlik alan›, ulusal egemenlik alan›n› daraltarak
genifllemektedir. Ulusal egemenli¤in daralmas› ya da AB
egemenlik alan›n›n genifllemesi, devletlerin hem iç egemenlik
alan›nda, hem de d›fl egemenlik alan›nda sonuç do¤urmaktad›r.
Gümrükler alan›nda anlaflma yapma yetkisinin münhas›ran
Avrupa Topluluklar›na ait olmas›, aç›klanan hususa çarp›c› bir
örnektir.

Di¤er taraftan, egemenlik yetkilerinin devlet taraf›ndan geri
al›namayaca¤›na iliflkin Avrupa Toplulu¤u Adalet Divan› (ATAD),
“Topluluk organlar›na devredilen yetkilerin hiçbir flekilde geri
al›namayaca¤›” yönünde bir içtihat oluflturmufltur. ATAD’›n bu
yöndeki içtihat kararlar›na iliflkin 3 örnek afla¤›da verilmifltir.

1’inci örnek: ATAD 1963 tarihli Van Gend & Loos davas›nda;
Toplulu¤un yeni bir uluslararas› hukuk düzeni oluflturdu¤u
vurgulanm›fl ve “antlaflmalar nedeniyle haklar ve yükümlülüklerle
ilgili devletlerin iç hukuk sistemlerinden Topluluk hukuk sistemine
yap›lan transfer devletlerin egemenlik haklar›n› sürekli
s›n›rland›rmay› da beraberinde getirece¤i” hususu belirtilmifltir.

2’inci örnek: 14 Aral›k 1971 Fransa Davas›nda; “Topluluk
Kurumlar›n›n herhangi bir konuda karar almakta gecikmesi ya da
hiç almamas› halinde; o konuda karar yetkisinin üye ülkelere geri
dönece¤i” sav› reddedilerek, “Toplulu¤a devredilen yetkilerden
geri dönülmesi ve bu yetkilerin yeniden üye devletler taraf›ndan
kullan›lmas› ancak Toplulu¤u kuran antlaflmada bu konuda aç›k
bir hüküm bulunmas› halinde söz konusudur. Antlaflmada bu
yolda bir hüküm bulunmad›¤›na göre yetki devrinden geriye
dönüfl olanaks›zd›r.” denilmifltir.

3’üncü örnek: 5 May›s 1981 tarihli ‹ngiltere Davas›nda;
“Topluluk lehine yetki devri kesindir ve bir bütündür. Topluluk
konseyinin bu konuda karar almamas›, bu konuda bir tek üye
devlete tek tarafl› olarak karar alma yetkisi vermez… bir üye
devlet belli bir konuda Konseyin uygun bir giriflimi olmam›flsa;
ivedi durumlarda ulusal düzeyde gerekli önlemleri ancak
Komisyon ile iflbirli¤i içinde alabilir… Bir üye devlet, Komisyon
taraf›ndan belirlenecek koflullara ve ilkelere ters düflen tek tarafl›
ulusal korunma önlemlerine baflvuramaz…Toplulu¤un temelini

oluflturan yap›sal ilkelere üye devletlerin uymalar› zorunludur.
Topluluk yetki alan› içinde kalan konularda bir karar bofllu¤u
olmas› halinde bile, üye ülkelerin ulusal yetkilerinin
kullanmamalar› gerekir…” denilmektedir.

Üç örnekten de anlafl›laca¤› üzere, AB hukukunun ulusüstü bir
hukuk karakteri bulunmaktad›r. Ki AB’nin bu karakteri, AB’yi
di¤er uluslararas› örgütlerden farkl› k›lmakta ve AB’ye üyelik üye
devletin egemenlik yetkilerinin AB’ye devri anlam›n› tafl›maktad›r.
Egemenlik devri konusu bir çok aç›dan sak›ncal› olarak
de¤erlendirilse de, kan›mca yan›t› aranmas› gereken en büyük
soru egemenli¤in kime devredildi¤idir. Bu sorunun yan›t› herkes
taraf›ndan bulunabilmelidir. Benim yan›t›m: AB’ye devredilen her
yetki uluslarüstü sermaye tekellerine devredilmifl demektir.
Aç›klamaya çal›flt›¤›m nedenle flunu da belirtmek isterim ki:
Türkiye her ne kadar AB üyeli¤i peflinde (kap›s›nda) egemenlik
yetkilerinden taviz verse de;  Türkiye’nin AB’ye üye ol(a)mamas›
Türkiye’nin lehinedir.

6. AB Üyeli¤inden/Adayl›ktan Çekilmek Olanakl›
m›d›r? 
Uluslararas› hukuk aç›s›ndan antlaflmalar›n sona ermesi ve
uygulamalar›n durdurulmas› üç flekilde (Taraflar›n Ortak ‹radesi,
Taraflar›n Tek Tarafl› ‹radesi ve Baz› Olaylar Sonucu)
olabilmektedir.

AB’den ayr›lma ifllemi taraflar›n tek tarafl› iradesi ile
gerçekleflmekte ve çekilme fleklinde olmaktad›r. Ancak, Avrupa
Birli¤i’nde üye devletlerin çekilmesine iliflkin resmi bir mekanizma
bulunmamaktad›r. Bununla birlikte; Danimarka’n›n s›n›r ötesi
topra¤› Grönland, ortak bal›kç›l›k politikas›na karfl› yo¤un
muhalefet nedeniyle AET’den (adayl›ktan) çekilmifltir. Grönland’›n
AET’den çekilmesine iliflkin 1982’de yap›lan referandum ve
1984 çekilme anlaflmas›n› müteakiben, Grönland resmi olarak
1985’te AET’den ayr›lm›flt›r.

Çekilmenin hukuki prosedürü; Avrupa Anayasas›n› Kuran Taslak
Anlaflman›n 59’uncu maddesinde belirtilmifltir. Bu madde
kapsam›nda, üye ülkeler AB’den çekilme karar› alabileceklerdir.
Çekilmek isteyen ülke, ilk olarak çekilme iste¤ini Avrupa
Konseyine bildirecek ve bu talep Konsey taraf›ndan incelenecek,
Avrupa Konseyinin haz›rlad›¤› ana esaslar çerçevesinde,
bafllayacak ayr›lma görüflmeleri çekilme flartlar›n› belirleyen bir
anlaflma ile sonuçlanacakt›r. Anlaflma, Avrupa Parlamentosunun
onay›n› ald›ktan sonra Bakanlar Konseyi taraf›ndan nitelikli
ço¤unlukla kabul edilecektir. Çekilmek isteyen ülke, Bakanlar
Konseyi ve Avrupa Konseyinde karar ve tart›flmalara
kat›lamayacakt›r. Çekilme anlaflmas›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren, Avrupa Konseyi ve üye ülke, sürenin uzat›lmas›na ortak
karar vermez iseler, bildirimden 1 y›l sonra Anayasan›n o ülke
aç›s›ndan geçerlili¤i sona erecektir. AB’ye tekrar kat›lmak isteyen
eski üye devlet, tamamen yeni üye devlet gibi ayn› kat›lma
sürecine tabi olacakt›r.

Kanaatime göre, taslak anayasada yer alan çekilmeye iliflkin
madde AB’nin gönüllü bir birlik oldu¤unu ortaya koymak amac›n›
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tafl›maktad›r. Çünkü, çekilen devletin AB taraf›ndan öne
sürülecek flartlar› kabul etmek zorunda olmas› böyle bir karar
alman›n o kadar kolay ol(a)mayaca¤›n›n aç›k belirtisidir. Di¤er
yandan, girmenin y›llar ald›¤› ve Avrupa ekonomisi ile
ekonomilerin tam entegrasyonunun süreç içinde gerçekleflti¤i bir
yap›da, çekilme girifliminin ekonomik ve siyasi sonuçlar› oldukça
a¤›r olabilir. Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unu kuran 1951
Paris antlaflmas›ndan beri, AB’den hiçbir ülke (Gröland d›fl›nda)
çekilmemifltir. Bununla birlikte, Birleflik Krall›k ve Danimarka’da
AB’den çekilme tart›flmalar› günümüzde yo¤un olarak
yaflanmaktad›r.

Aday ülkeler aç›s›ndan süreç ayn› olmakla birlikte, Türkiye
aç›s›ndan durum daha karmafl›kt›r. Üyelikten önce gümrük
birli¤ine giren tek ülke olan Türkiye’nin, hem gümrük birli¤ine
iliflkin politika belirleme ve uygulama sürecinde AB kurumlar›nda
söz hakk› bulunmamakta, hem de büyük bölümünü gümrük
vergilerinin oluflturdu¤u yap›sal fonlardan yararlanma olana¤›
bulunmamaktad›r. Ayr›ca, Türkiye’nin üçüncü ülkelere karfl›
gümrük birli¤i politikalar› AB kurumlar›nca tespit edilmektedir. Bu
politikalar, Türkiye’nin milli ç›karlar›na ayk›r› olsa bile
(günümüzde pek çok örne¤i bulunmaktad›r) uygulanmak
zorundad›r.

Türkiye’nin AB adayl›¤›ndan çekilmesinin özellikle ekonomik
alanda sanc›lar› büyük olacakt›r. Buna ra¤men çekilmek Türkiye
aç›s›ndan gerekliliktir. Avrupa Birli¤i’nin daha kap›s›ndan
giremeden bile ve sadece Gümrük Birli¤i imzaland› diye
Türkiye’nin parasal kayb› dolar cinsinden 120 milyard›r. Kald›
ki, AB’nin bugünkü yap›s› ve ekonomik iflleyifli piyasa koflullar›na
odaklanm›flt›r. Türkiye’nin, AB’nin piyasa koflullar›na odaklanm›fl
yap›s›n›n içerisinde tam üye olarak yer almas›, ya da efli¤inde
bekletilmesi Türkiye emekçilerinin aleyhine bir durum
yaratmaktad›r. 

7. AB’ye Kat›lmak ‹flsizlik ve ‹flçi Sorunlar›n› Çözer mi? 
Avrupa’n›n hem çok önemli hem de ortak bir sorunu iflsizliktir.
Anlat›lanlar›n ötesinde AB’de yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflayan
insanlar›n say›s› oldukça fazlad›r. AB’de ifl olanaklar› k›s›tl›d›r.
AB içerisinde her kesimden gençler, engelliler, kad›nlar, etnik
az›nl›k mensuplar› ya ifl bulmakta güçlük çekmekte, ya da hiç ifl
bulamamaktad›r. Kelin ilac› olsa önce kendi bafl›na sürer misali,
AB’ye üyeli¤in iflsizlik sorununu çözece¤ini beklemek gerçekçi
de¤ildir.

Konuya sendikal haklar çerçevesinden bak›ld›¤›nda; Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ne aday üyeli¤inin, varsay›m da olsa tam
üyeli¤inin, sendikal hak ve özgürlükler aç›s›ndan önemli ve
do¤rudan hiçbir katk›s› yoktur. Çünkü: AB hukukunda
(müktesebat›) bu konularda önemli ba¤lay›c› düzenlemeler
yoktur. Fakat bu konuda bilmeyerek ya da kas›tl› bir çarp›tma
söz konusudur. Türkiye’nin de üyesi bulundu¤u Avrupa
Konseyi’nin 1950 y›l›nda kabul etti¤i ‹nsan Haklar› ve Temel
Özgürlüklerin Korunmas› konusundaki Avrupa Sözleflmesi ve
1961 y›l›nda kabul etti¤i Avrupa Sosyal fiart›’n›n iflçi haklar›

konusundaki ifadeleri, Avrupa Birli¤i’ne mal edilmektedir. Oysa,
Türkiye’nin de üyesi oldu¤u (1949) Avrupa Konseyi’nin Avrupa
Birli¤i ile isim benzerli¤i d›fl›nda hiçbir ilgisi yoktur. Zira, 2004
y›l›nda Türkiye’yi ziyaret eden AB’nin genifllemeden sorumlu
komiseri Say›n Bay Verheugen, sendikac›lar›m›zla görüflmesinde
emekçilerin sendikal haklar›ndan ziyade az›nl›k haklar›, inanç
özgürlü¤ü, yerel yönetim, Güneydo¤u’da otonom gibi konular›
dile getirmifltir. Verheugen’in bu görüflmesinden çokça anlam
ç›karmak olanakl›d›r. Ancak, burada AB’nin sendikal haklarla
ilgilenmedi¤i sonucuna varmakla yetinelim.

AB ülkelerinde ücretler, ifl güvencesi, sendikalaflma, toplu
pazarl›k ve grev gibi haklar, AB müktesebat›ndan
kaynaklanmamaktad›r. Bu haklar, ilgili ülkelerin ulusal
mevzuatlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Avrupa Birli¤i
müktesebat›nda iflçi haklar› aç›s›ndan yaln›zca, kad›n erkek
eflitli¤i, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile dan›flma organ› niteli¤indeki
iflletme konseylerine iliflkin düzenlemeler vard›r. Türkiye’nin
onaylad›¤› ILO Sözleflmelerinde yer alan hükümler, s›ralanan
haklar›n ötesinde ve çok ilerisindedir. ILO Sözleflmelerinde yer
alan normlara uymak Türkiye aç›s›ndan hukuki bir zorunluluk olsa
bile günümüzde maalesef bu normlar uygulanmamaktad›r.
Aç›klanan nedenle, Türkiye’deki emekçi dostlar tüm ilgi, bilgi ve
enerjilerini AB’ye üyelik yerine ILO normlar›n›n Türkiye’de
uygulan›r k›l›nmas›na yo¤unlaflt›rmal›d›r. Ayr›ca, Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ne adayl›¤›n›n, ihtimali olmasa da üyeli¤inin
Avrupa iflçi s›n›f› ile bütünleflme aç›s›ndan bir yarar› da
bulunmamaktad›r. Zaten sendikalar›m›z›n Avrupa sendikalar› ile
iliflkileri günümüzde mevcuttur. Örne¤in: Türk ‹fl, D‹SK, Hak ‹fl ve
KESK Avrupa Sendikalar› Konfederasyonu’nun (ETUC) üyesidir.

8. Gümrük Birli¤i’nin Yarar› Kimlere Olmufltur?
Türkiye, tam üye olmadan AB ile gümrük birli¤ine giren tek
ülkedir. Hem de bayramlar eflli¤inde. Ancak, Gümrük birli¤i
Türkiye’nin ekonomik sorunlar›n› art›rm›flt›r. Gümrük birli¤inin,
Türkiye’ye olumsuz etkilerini önceden gören baz› kifli ve
kurulufllar, bu konuda kamuoyunu zaman›nda bilgilendirdilerse
de (uyard›larsa da), ülkemiz ve halk›m›z aç›s›ndan bu olumsuz
ad›m maalesef engellenememifltir.
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Ocak 1996 tarihinde, baflta Prof. Dr. Alpaslan Ifl›kl› olmak
üzere, aralar›nda Y›ld›r›m Koç’un ve sendikalarda çal›flan
baz› uzmanlar›n da bulundu¤u bir grup ayd›n, gümrük
birli¤inin Türkiye aç›s›ndan yarataca¤› sak›ncalar›, bir bildiri
ile kamuoyunun dikkatine getirdiler. Bu bildirinin baz›
bölümleri afla¤›da verilmifltir.

“… Bilinmelidir ki gümrük birli¤ine girmemizin AB’ye
girmekle bir ilgisi yoktur… Türkiye gümrük birli¤ine
girmekle, oluflumuna kat›lmad›¤› ve içinde yer

almad›¤› AB’nin uluslarüstü organlar›n›n kararlar›na
tabi bir konuma sokulacakt›r. Türkiye, gümrük
birli¤i anlaflmas›yla, AB’nin d›fl ticaret politikas›na

uyma yükümlülü¤ü alt›na girmektedir… Türkiye,
gümrük birli¤ine girmekle; AB’nin istedi¤i devletlere
ticari ambargo koymak, istedi¤i devletlere

ayr›cal›klar tan›mak do¤rultusunda al›nan kararlar›na
uymak yükümlülü¤ü alt›na girecektir. Bu kararlar›n

oluflumu ve al›nmas› sürecinde bir etkimiz ve
katk›m›z olmayaca¤›ndan, ulusal ç›karlar›m›za ve d›fl
politikam›z›n temel ilkeleriyle çeliflen kararlara da
boyun e¤mek durumunda kalmam›z kaç›n›lmazd›r…

Gümrük birli¤i anlaflmas›, AB’ye üye ülkelerin
hakimlerinden kurulu olan ve bizim kat›lmam›za hiçbir anlamda aç›k
bulunmayan AB’nin Adalet Divan›’n›n kararlar›na TBMM’nin üzerinde bir yer
tan›makta ve bu kararlara kesinlikle uymam›z zorunlulu¤unu öngörmektedir.
Bütün bunlar aç›kça göstermektedir ki, gümrük birli¤ine girmekle, egemenlik
hakk›m›z›n devri do¤rultusunda oluflturulmufl bir dizi halkan›n boynumuza
geçirilmesini peflinen kabul etmifl olaca¤›z… ‹nsan haklar›na, ekonomik ve
sosyal refaha yönelik en büyük tehlike; uluslararas› sermayenin doymak
bilmeyen ifltah›n› tatmin emellerinden kaynaklan›r. Bu tehlikeye karfl› as›l
güvence, halk iradesini en genifl en gerçek anlamda egemen k›lacak
kapsamda ve nitelikte bir demokrasinin gerçeklik kazanmas›d›r. Oysa, gümrük
birli¤i ülkemizde demokratik iktidar yerine AB’nin organlar›n›n iktidar›n›
egemen k›lmay› amaçlamaktad›r. Demokrasiye, insan haklar›na ve ekonomik
ve sosyal refaha iliflkin sorunlara bu yolla çözüm bulunabilece¤ini ummak;
bindi¤i dal› keserek ayakta kalmaya çal›flmaktan farks›zd›r. Ülkemizin onurlu
ve yurtsever insanlar›n›n tümünü, bu gidifle dur demek için bütün olanaklar›yla
çaba göstermeye ça¤›r›yoruz.”

Avrupa Parlamentosu Yefliller Grubu Baflkan› Alman Parlamenter Cladia Roth,
1995 y›l› sonlar›nda, gümrük birli¤i konusunda flu de¤erlendirmeyi yapm›flt›r.
“AB içinde hiç kimse, gümrük birli¤ini tam üyelik için bir araç olarak görmedi.
Kimse gümrük birli¤ini böyle gördü¤ünü söylemedi. Siz öyle alg›lad›n›z. Ya da
böyle pazarland› Türk kamuoyuna.”

Fransa’n›n Ankara eski büyükelçisi Eric Routeau, gümrük birli¤i ile ilgili olarak
flu de¤erlendirmeyi yapm›flt›. “Türkiye, büyük tavizler verdi¤i çok haks›z bir
anlaflmaya imza att›. Tansu Çiller oy kaybeden partisine çeyiz getirmek
kayg›s›yla, pazarl›k etmeye cesaret edemedi. Bu anlaflma yeniden
düzenlenmezse, Türkiye’nin ekonomisi aç›s›ndan bir felaket olur. Avrupa Pazar
istiyordu, istedi¤ini fazlas›yla elde etti.”

Gümrük birli¤ine girifl konusunda en sert elefltirilerden birini, Genelkurmay
‹stihbarat eski Baflkan› ve emekli korgeneral Say›n Suat ‹lhan yapm›flt›r. Suat
‹lhan o tarihlerde flunlar› söylemifltir: “Türkiye’yi gümrük birli¤ine sokanlar da,
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AB üye adayl›¤›n› TBMM’nin onay›n› almadan kabul edenler de
yetkilerini aflm›fllar, Anayasay› ihlal etmifllerdir. Büyük tarihi
sorumluluk üstlenmifller ve suç ifllemifllerdir.”

Yukar›da belirtilen kayg›lar günümüzde maalesef yaflanm›flt›r.
Son on y›l de¤erlendirildi¤inde (1996-2006), Gümrük Birli¤i’nin
faydas› görül(e)memifltir. Günümüz itibar›yla Gümrük Birli¤inden
120 milyar dolar civar›nda Türkiye’nin kayb›n›n oldu¤u resmi
kaynaklardan belirtilmektedir. Bu para Türk Halk›n›n cebinden
AB’ye aktar›lm›flt›r. Gümrük birli¤i devam etti¤i sürece de bu
kay›p artarak büyüyecektir. Ayr›ca, Gümrük birli¤i ile birlikte
çeflitli iflkollar›nda büyük s›k›nt›lar›n yafland›¤› ve halen
yaflanmakta oldu¤u bilinmektedir. Örne¤in: iflyerlerinin bir
bölümü kapand› ya da küçüldü, çal›flma koflullar› kötüleflti, iflçiler
üzerinde bask›lar artt›, çok say›da iflçi iflten ç›kart›ld›, iflsizlik artt›.
Belirtilen hususlar› ço¤altarak s›ralamak ya da ifl ve iflkolu
baz›nda örneklendirmek olanakl›d›r.  Ancak burada bunu
yapmak yerine, k›saca gümrük birli¤inin birçok aç›dan
Türkiye’ye, halk›m›za ve iflçi-memur s›n›f›m›za zarar verdi¤ini
söylemekle yetinmek istiyorum.

9. AB’den Anlayabildiklerim Nelerdir?
Birincisi; AB projesi baz› kesimlerce iddia edildi¤i gibi,
demokrasi projesi de¤ildir. Aksine, ideolojik temelli bir proje ve
siyasal bir birlikteliktir. Kökü itibar›yla da, hem anti-sosyalisttir,
hem de anti-komünisttir. Bu projenin kökünde, ABD’nin Marshall
Plan› çerçevesinde, Avrupa’da sosyalistleflen ülkelerin
yayg›nlaflmas›n›n önlenmesi vard›r.

Kökü itibar›yla Anti Sosyalist olan AB ideolojisi, Sosyal
Demokrasi ‹deolojisini de reddeder. Bilindi¤i gibi, sosyal
demokrat hareketler farkl› ülke pratikleri içinde farkl›
karakteristiklere sahip olarak geliflmifl ve yap›lanmalar›n›
tamamlam›fl olsalar da, sosyal demokrasinin bütün devletlerdeki
ortak amac›, kapitalizmi ve adil olmayan sonuçlar›n› düzeltmek
ve daha insani bir düzen oluflturmakt›r. Sosyal demokrasi, sosyal
harcamalar›n k›s›lmas›na, devletin ekonomik alanlardan tümüyle
çekilmesine karfl›d›r.

AB’nin motor güçleri say›lan ülkelerin (‹ngiltere, Almanya, Fransa)
sosyal demokrat partilerinin söylemlerine bak›lacak olursa, bu
söylemlerin sosyal demokrasi ile ilgisinin olmad›¤›; aksine
liberalizmin ta kendisi oldu¤u ve hatta daha da ileriye
götürüldü¤ü aç›kça anlafl›lmaktad›r. Örne¤in; Tony Blair ile
Gerhard Schröder’in ortaklafla kaleme ald›klar› metinde (1999)
iki lider, sosyal demokrasinin yeni ufkunu flu flekilde
belirtmektedirler: “Art›k sosyal demokrasi, sadece sosyal adalet
için de¤il, ayn› zamanda ekonomik dinamizm, hür teflebbüs ve
yat›r›mc›l›k ve yarat›c›l›¤›n sa¤lanmas› için vard›r.” Bu nedenle,
Avrupa’daki sosyal demokrat iktidarlar, özellefltirmeye karfl›
ç›kmak bir yana, sa¤ iktidarlar›n özellefltirme programlar›n›,
kapsam›n› geniflleterek uygulamaya bafllam›fllard›r. ‹ngiltere’den
1980’li y›llarda bafllayan bu ak›m (hastal›k), di¤er Avrupa
devletlerine de bulaflm›flt›r. Son zamanlarda ‹ngiltere’de sosyal
demokrasi ad› alt›nda gerçeklefltirilen liberal uygulamalar›
(Ortado¤u uygulamalar› dahil), sosyal demokrasi ile

aç›klayamayan Blair liderli¤indeki ‹ngiliz ‹flçi Partisi, kendisini
“Yeni Sol” olarak tan›mlamaktad›r. ‹çeriklerinde baz› farklar
olmakla birlikte, bu düflünce Alman Sosyal Demokrat Partisi
taraf›ndan “Yeni Orta”, Frans›z Sosyalist Partisi taraf›ndan “Yeni
Denge” ad›yla savunulmaktad›r.

Hat›rlanacak olursa, iflçi partisi iktidar›na sahip ‹ngiltere, Irak’›n
iflgaline ortak olmufltur. Avrupa devletlerinden sosyal demokrat
iktidara sahip olanlar (ki ço¤unluktad›rlar) iflgale karfl›
ç›kmam›fllard›r. Avrupa Birli¤i Parlamentosu da iflgale karfl›
ç›kmad›¤› gibi bu iflgalin sahte gerekçesini (nükleer füze) bahane
ederek desteklemifltir. Birçok kez de¤inmeye çal›flt›¤›m gibi,
Avrupa Birli¤i art›k kapitalist, neo-liberalist ve emperyalist güçler
taraf›ndan kuflat›larak canavarlaflt›rm›flt›r, iflgalci yapt›r›lm›flt›r.

‹kincisi; bu proje liberal ekonominin yayg›nlaflt›r›lmas› projesidir.
AB, liberal ekonomik projelerini Ekonomik-Mali reform paketleri
halinde pazarlayarak eme¤in ve insan haklar›n›n ac›mas›zca
sömürülmesine,  büyük tekellerin oluflmas›na olanak sa¤lam›flt›r.
Dahas›, bu çirkin amac›n› sosyalist söylemleri ve demokrasiyi
kullanarak yapmakta ve  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya
Bankas› (DB) ve IMF ile birlikte emperyalizmi küreselleflme ad›
alt›nda pazarlamaktad›r.

Birçok insan küreselleflme sözcü¤ünü kullanarak farkl› fleyler
söylemeye çal›flm›flt›r. Baz›lar› “küreselleflme”yi haberleflme
teknolojisine ve sermaye hareketlerine küresel eriflim olarak
de¤erlendirmifl; baz›lar› ise, zengin ülkelerdeki flirketlerin üretim
faaliyetlerini d›fl ülkelerde do¤rudan ya da tafleron flirketler
üzerinden yürütmek olarak alg›lam›flt›r. Küreselleflme üzerine
yap›lan iki de¤erlendirmeden ikincisinin, yani emperyalizmin yeni
yüzünün, Avrupa’daki bekçisi, yönlendiricisi (DTÖ, DB ve IMF ile
koordineli) Avrupa Birli¤i’dir. Bunu görebilen Avrupa halk› AB’yi
reddetmektedir. Bugün gelinen noktada AB’nin meflruiyeti Avrupa
halk›na dayanmamaktad›r. Kan›mca, bir anayasa yap›p, bu
anayasay› birlik üyesi ülkelere kabul ettirememesinin temel
nedeni budur. 

Üçüncüsü; Avrupal› halklar Avrupa Birli¤i’nin bugünkü yap›s›n›
reddetmektedir. Özellikle Euro’ya geçildikten sonra iflçinin,
memurun, esnaf›n y›ll›k toplam gelirlerinde %50’lere varan
azalmalar olmufltur. Avrupal› emekçinin gelirlerinde gerçekleflen
bu kay›p, Avrupa Birli¤i’nin bugünkü yap›s›n› idare eden
uluslarüstü tekel sermaye sahiplerinin cebine girmifltir. Bunun
fark›nda olan Avrupal› halklar, her türlü propagandalara,
yalanlara, kand›rmacalara ra¤men AB Anayasas›’n›
referandumlarda reddetmifllerdir. Keza bu konu, 2006 y›l›nda
Yunanistan’›n baflkenti Atina’da dört gün süre ile gerçeklefltirilen
Avrupa Sosyal Formu’nda pek çok kez ifade edilmifltir. Avrupa
Sosyal Formunda, AB’nin bugünkü yap›s›n›n tam anlam›yla IMF
ve Dünya Bankas› politikalar›n›n destekleyicisi, yayg›nlaflt›r›c›s›,
pazarlay›c›s› oldu¤u vurgulanm›flt›r. Forumda ayr›ca, Avrupa’da
yayg›nlaflmaya bafllayan iflsizli¤in ve yoksullu¤un temel nedeni
olarak AB’nin bugünkü yap›s› gösterilmifl ve baflka bir Avrupa’n›n
yarat›labilece¤i belirtilmifltir.

AB’nin yoksulluktan kurtulma reçeteleri olarak Türkiye’ye dayatt›¤›
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Dünya Bankas› programlar›nda yoksulluk gerekçelerinin Dünya
Bankas› taraf›ndan nas›l s›raland›¤›n›n herkes taraf›ndan yeniden
hat›rlanmas› gerekmektedir. An›msayacak olursak, Dünya
Bankas› yoksullu¤u üçe ay›rarak gerekçelendirmiflti. Bunlar: (1)
‹nsanlar okuyamad›klar› için yoksul kalm›fllard›r, (2) insanlar hasta
olduklar› için yoksul olmufllard›r, (3) insanlar üretim araçlar›na
sahip olmad›klar› için yoksullaflm›fllard›r.

Uygun bir dil bulmakta güçlük çeksem de Dünya Bankas›’n›n bu
ifadelerini biraz yorumlamakta yarar görmekteyim. Dünya Bankas›
çok iyi bilecek ki; (1) insanlar okuyamad›klar› için yoksul
olmad›lar, yoksul olduklar› için okuyamad›lar; (2) insanlar hasta
olduklar› için yoksul olmad›lar, yoksul olduklar› için hastaland›lar;
(3) Dünya Bankas› sayesinde üretim araçlar› büyük tekellerin eline
geçmifltir. Örne¤in: Dünya Bankas›, üretim araçlar›n›n bafl›nda
say›lan toprak konusunda ve topraks›z insanlar›n topra¤a
kavuflturulmas› amac›yla bugüne kadar hiçbir reçete sunmam›flt›r.

AB’ye yeniden dönecek olursak, o da Dünya Bankas›n›n
politikalar›n› hayata geçirmek için çaba harcamaktad›r. AB’de t›pk›
DB gibi demokrasi dedi, insan haklar› dedi ama bir türlü Toprak
Reformu diyemedi, demedi. Topraks›z insanlar›n toprak sahibi
yap›lmas› ile demokrasinin ve insan haklar›n›n iliflkisini kuramad›,
kurmad›. Ancak, Türkiye’ye gelerek  Güney Do¤u Anadolu
Bölgemizde sözüm ona birçok esasl› demokrasi projesi gelifltirdi ve
önerdi. Eeee…., Ne diyelim ?… Hadi ordan… Yemezler.

Dördüncüsü; Avrupa Birli¤i bir H›ristiyan kulübü gibidir.
Anayasas›nda yazmasa da söz Avrupa Birli¤i’ne gelince
H›ristiyanl›k bir flekilde devreye girmektedir. Bu nedenle,
Avrupa’y› birlefltirme projesinin mayas›nda (kökünde)
H›ristiyanl›¤›n ne ölçüde yer ald›¤›n› irdelemek gerekmektedir.
John Lucas, Yirminci Yüzy›l›n ve Modern Ça¤›n Sonu adl›
eserinde “Avrupal› olmak bilinci ne yayg›nd›r, ne de eskidir”
demekte ve eklemektedir: “Befl yüz y›l önce Avrupal›lar yeni
k›talar bulmak için denize aç›ld›klar›nda, Asya ve Afrika çok
kullan›lan sözcüklerdi. Ancak, Avrupa ad› pek kullan›lmazd›.
Avrupa yerine kullan›lan sözcük, H›ristiyan Dünyas› idi”.
Nitekim, Haçl› Seferlerinin Avrupa devletlerinin eylemsel olarak
örgütlenmelerinin ilk büyük faaliyetleri oldu¤u bilinmektedir. 

A¤ustos 2003 tarihli Anlay›fl Dergisi’nin üçüncü say›s›nda yer
alan bir yaz›da, AB’nin öteki korkusu üzerine infla edildi¤i
belirtilmifltir. Birbiriyle bu kadar kavga eden Avrupal›lar, ancak
öteki korkusuyla bir araya gelebildiler. Ötekine karfl› birlikte
olabilmenin mayas›n› H›ristiyanl›k oluflturmufltur. Bu hususu
aç›klayan pek çok örnek bulunabilir. Örne¤in: ‹talya’n›n Lotero
ve ‹spanya’n›n Santiago di Compostella flehirlerinde Papa’n›n
öncülü¤ünde düzenlenen gençlik toplant›lar›nda Papa,
Avrupa’n›n dünyada özel bir yeri oldu¤unu belirterek, özgün bir
Avrupa kültürü infla etmede H›ristiyanl›¤›n oynayaca¤› önemli rol
üzerinde ›srarla durmufltur. Yak›n bir zamanda yay›nlanan bir
Vatikan belgesinde ise, Avrupa’n›n birleflmesi için önemli bir
ilerlemenin yap›ld›¤› Maastricht flehrinin özellikle Katolik Kilisesi
ile iliflkili oldu¤u gerçe¤i vurgulanm›flt›r. Bu anlaflman›n
Maastricht’te imzalanmas› basit bir tesadüf olmay›p, Avrupa ve
Katolik Kilisesi aras›nda var olan iliflkileri gösteren önemli bir
semboldür. Anlad›¤›m kadar›yla Avrupal› otoriteler, H›ristiyanl›¤›

Avrupa`n›n en temel unsuru olarak görmektedirler. 

Avrupa projesiyle bafllang›çtan beri ilgilenenler Katolik sosyal
demokrat kimli¤i tafl›yanlard›r. ‹lk üye olan on iki ülke aras›nda
yedisinin nerdeyse tamam›na yak›n› Katolik, di¤erleri ise kar›fl›kt›.
Dolay›s›yla, Avrupa Birli¤i’nin nüfusu içerisinde Katolikler ezici bir
ço¤unluktad›r. Bu durumdan Avrupa Birli¤i’nin “Vatikan
Avrupa’s›” oldu¤u sonucunu kolayca ç›karmak mümkündür. Keza,
Avrupa Birli¤i Komisyonu Baflkan› olarak görev yapm›fl olan
Jaggues Delors, Avrupa Birli¤i’nin bir H›ristiyan toplulu¤u
oldu¤unu belirtmifltir. Ben sosyalist olmama ra¤men koyu bir
Katolik’im diyen Jaggues Delors, Avrupa’ya ruh vermede
yard›mc› olaca¤› için dini (H›ristiyanl›k) deste¤e ihtiyaçlar›
oldu¤unu da aç›kça ifade etmifltir. 

Avrupa Birli¤i, “H›ristiyan Kulübü” olmama iddias›yla yola ç›km›fl
olabilir. Ancak, H›ristiyanl›k Avrupa’y› ve Avrupa halk›n› kuflatan
ve onlar›n yaflamlar›n› sürdürmelerine izin veren bir kültürel
havuzun en temel bilefleni olarak Avrupa kimli¤ini ve dolay›s›yla
Avrupa’n›n di¤er kültürlerle ve medeniyetlerle olan iliflkilerini
flekillendirmifltir. Burada flunu da ifade etmek gerekir: Türkiye,
Avrupa Birli¤i’nin aç›klanm›fl kriterleri aç›s›ndan ne
Bulgaristan’dan ne de Romanya’dan geridir. Bu iki ülke AB’ye
girmek içi Türkiye kadar ödün de vermemifltir. Ancak, Türkiye
AB’den deyim yerinde ise yeniden d›fllan›rken Bulgaristan ve
Romanya Birli¤e üye yap›lm›flt›r. Belirtti¤im hususun farkl›
gerekçeleri olsa da H›ristiyanl›k konusu Bulgaristan ve
Romanya’y› Türkiye’nin önüne koymufltur denebilir.

Bafllang›c›nda olmasa dahi bugün gelinen noktada, AB’nin
birlikteli¤i iki temel üzerine oturmaktad›r. Bunlardan biri,
kapitalizmdir. Di¤eri, H›ristiyanl›kt›r. Almanya, Fransa, ‹talya gibi
sonradan sömürü bulan ülkeler ile, ‹spanya ve Portekiz gibi erken
emperyalist ülkelerin çekiflmesi, hepimiz emperyalistiz noktas›nda
uzlaflm›flt›r. Bu uzlafl›, birbirimizi sömürmek yerine, birleflerek
baflkalar›n› birlikte sömürelim birlikteli¤ine evrilmifl ve bu anlay›fl
AB içerisinde içsellefltirilerek AB bugünkü emperyalist noktaya
tafl›nm›flt›r. Denebilir ki, nas›l ki kapitalizmin geliflmesinde
Protestanl›k etkili olmuflsa (Weber), AB emperyalizminin
geliflmesinde Katolik Kilisesi’nin pay› büyüktür.

Sonuç Olarak; 
Do¤ruyu güçlü k›lamayanlar, güce do¤ru demeye devam
ededursunlar… Biz onlardan olmayal›m. Biz, Türkiye’nin tam
ba¤s›zl›¤› için çal›flanlardan, tüm kurum ve kurallar›yla iflleyen
güçlü bir demokrasi için u¤rafl verenlerden, bu Avrupa Birli¤i’ni
reddeden, “Baflka Bir Avrupa, Baflka Bir Dünya, Güçlü Bir
Türkiye Mümkündür” diyenlerden olal›m.
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