EK 1: Toplantı Tutanağı

T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TUTANAK
Grup

: Resmi İstatistik Programı (RİP) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama
(UA) Çalışma Grubu Toplantısı

Konu

: Türkiye İdari Sınırlarının Belirlenmesi

Yer

: 7. Kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: Oturum 16.01.2013 Saat 14.00

Gündem

: 1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan
“Türkiye il/ilçe/köy sınırlarının belirlenmesi” ve sayısal ortamda
oluşturulması konusunda değerlendirme yapmak.
2- Diğer (Görüş ve öneriler)

Görüşülen Konular:
•

•

•

CBS Genel Müdürü Sayın Okan Erhan OFLAZ, Türkiye ölçeğinde en büyük mekansal
veri probleminin güncel idari sınırların yani il/ilçe/köy sınırlarının mevcut
olmamasından kaynaklandığını belirterek konuşmasına başlamıştır. Sayısal ortama
aktarılmış idari sınırların tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarınca kullanılabilir halde
olmayışının tüm karar alma ve çalışma süreçlerini temelden etkilediğini ve bu
konunun birincil tarafı olarak en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için gerekli
bütün adımlarda yer alacaklarını belirtmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Sayın Levent AKÇAY,
istatistiklerin açıklanması sürecinde de idari sınırların olmamasından dolayı yaşanan
sıkıntıları dile getirmiş; bu konuda süreçlerin hızlandırılabilmesi amacıyla TÜİK olarak
Resmi İstatistik Programı kapsamında bu çalışma grubunun etkinliğinin arttırılması
için yapılması gerekenler konusunda her türlü desteğin verileceğini ifade etmiştir.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Mehmet AKTAŞ, 1924 yılındaki
hudutnamelerle belirlenmiş sınırların işlevinin olmadığını, sınırların tekrar çizilmesi
gerektiğini, son çıkan Büyükşehir Yasasıyla 29 ilin Büyükşehir statüsüne geçtiğini,
böylelikle 16 000 köyün mahalle statüsüne geçeceğini ifade etmiştir. Sınır
ihtilaflarının nasıl olduğunu ve nasıl çözüldüğünü açıklayan Sn. AKTAŞ, 2 köy
arasındaki sınır ihtilafının il ve ilçe idareleri tarafından çözüldüğünü anlatmıştır. Üçlü
kararname ile ihtilaflı bölgenin sınırlarının yeniden belirlenmesi aşamasında,
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•
•
•
•
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uzlaşamayan tarafların hukuksal süreçleri başlattığını ifade etmiştir. Bu durumların
önüne geçebilmek adına yeni bir kanunla daha pratik uygulamaların
geliştirilebileceğini, bunun için öncelikle küçük bir ilde pilot çalışma yapmanın uygun
olacağını belirtmiştir.
Sn. OFLAZ, 1924 yılından bu yana tarifnameler şeklinde tutulan hudutnamelerin
sayısal ortama aktarılması yönünde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile
birlikte Kalkınma Bakanlığı’na bir proje teklifinde bulunabileceklerini ve 3 yıllık bir
projeye başlanabileceğini bildirmiştir. Türkiye çapında bir proje yapılmasından önce
küçük bir ilde pilot proje yapılması önerisine destek vermiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcisi (TKGM) Sn. Mert Yasin ÖZ, kadastronun
idari sınırlar içerisinde yapılması gerektiğini ve Orman Bakanlığı’nın orman sınırlarını
kadastronun belirlediği sınırlara göre yaptığını belirtmiştir. TKGM’de oluşturulan
Mekansal Gayrimenkul Sistemi kapsamında köy bazında sayısal ortamda sınırların
oluşturulduğunu ve bu verilerin paylaşılabileceğini belirtmiştir. Oluşturulacak idari
sınırların da bu haritalar üzerinden üretilebileceğini söylemiştir.
Sn. OFLAZ TKGM’deki haritaların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığını, problemli
5000-6000 civarında köyün kaldığını aktarmıştır. Bu yerler için sayısal altlık haritalarla
birlikte İl/İlçe Komisyonlarının çalıştırılabileceğini belirtmiştir.
Sn.AKTAŞ idari sınırların bugüne kadar oluşturulamamasındaki asıl nedenin su, mera
ve orman kaynaklarının kullanımıyla alakalı olduğunu belirtmiştir. Yapılacak olan arazi
çalışmasının maliyeti çok yüksek olduğundan öncelikle ihtilaflı bölgelerde
gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Çalışma öncesinde vatandaşların
bilgilendirilmesinin dava açılmasının önüne geçeceğini de söylemiştir.
Harita Genel Komutanlığı temsilcilerinden Sn. Ekrem UÇAR, bu çalışmanın önemini
tekrar vurguladıktan sonra, hukuksal süreçlerin her zaman devam edeceğini, bu
yüzden çalışmanın bir an önce başlatılması gerektiğini belirtmiştir. Öncesinde sözel
kayıtların eşleştirilmesinin önemine ayrıca vurgu yapmıştır.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcisi (TRGM) Sn. Cüneyt URAL, köy
veritabanının sayısal ortamda Kurumlarınca oluşturulduğunu ifade etmiştir.
Sn. OFLAZ, TRGM’deki köy sayısının 42 000, İller İdaresinde bu rakamın 34 000,
HGK’da 32 000 olduğunu bildirmiştir.
Sn. URAL, TRGM’de köy sayısının yüksek olmasının nedeni olarak eski kayıtların halen
mevcut olmasını göstermiş, verilerde revizyon yaptıklarını bildirmiştir.
Sn. ÖZ, Tapu Kadastro olarak HGK, CBS Genel Müdürlüğü, TRGM, vb. verilerinin,
derlenerek bir veritabanı oluşturulmasının ve bu verileri bir araya getirecek bir yazılım
alınmasının gerektiğinden bahsetmiştir.
Daha sonra toplantıya katılan TÜİK Başkan Yardımcısı Sn. Rıdvan YAKA, konunun
önemini vurgulayarak 2013 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak olan İstatistik Konseyi
Toplantısında bu durumun gündeme alınmasını teminen, idari sınırların
oluşturulmasına katkı sağlayacak ilgili kurumlarla periyodik çalışma toplantıları
yapılarak, Konseye sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasını önermiştir.
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Kurum/Kuruluşların bu konudaki mevcut birikimlerini paylaşarak, idari sınırların
güncel olarak sayısal ortamda oluşturulmasının faydalarının neler olabileceği ve
muhtemel kullanıcıların tespiti konusunda hazırlanacak olan bu raporun, tüm kamu
Kurumlarının bilgilendirilmesinde yararlı olacağını belirtmiştir.
Sn. UÇAR, Milli Emlak konusunun idari sınırların belirlenmesinde başka bir problem
olduğunu, çünkü hazine arazilerinin hangi parsele ait olduğunun belirlenemediğini
belirtmiştir.

Alınan Kararlar:
1- Sayısal ortamda idari sınırların oluşturulması konusunda mevcut bir kararın, İller
İdaresi Genel Müdürlüğü’nde henüz olmadığı belirtilerek, konunun üst düzey
yetkililerle görüşülmesine müteakiben alınacak kararların daha sonra çalışma
grubu üyeleri ile paylaşılmasına,
2- Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden, Orman Genel Müdürlüğü’nden ve Nüfus
Vatandaşlık İdaresi’nden birer katılımcının çalışma grubuna dahil edilmesine,
3- Çalışma yapıldığında, sonuçlarının nasıl ve nerede kullanılacağına dair, AB
uygulamalarını da içeren bir raporun TÜİK tarafından hazırlanarak çalışma
grubuna toplantı öncesi dağıtımına,
4- Toplantının 23 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 09.30’da TÜİK 7. Kat Toplantı
Salonunda yapılmasına
karar verilmiştir.
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EK 2: İmza Çizelgesi
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