
katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 
defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme 
toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma alamadým. 17 Mayýstan en son 27 Martta bir 
toplandýk. Harita Genel Komutanlýðýndaki toplantý  öncesinde sabah 9'dan saat 3'e  
kadar falan toplanýldý ve þemanýn son hali kararlaþtýrýldý. Temel yapý; ulusal veri 
deðiþim formatýnýn temel yapýsý öncelikle ele alýndý. Daha sonra öznitelikle buna nasýl 
eklenebilir? Sadece, grafik veri gitmesi, iþte burada detay ve öznitelik kataloðu 
gündeme geldi. Sonra yapý detaylandýrýldý.  Formatýn þemasý ortaya çýktý. Þema 
hakkýnda görüþler için yayýnlandý. Görüþler alýndý. Yine detay ve öznitelik kataloðu 
oluþturuldu ve yayýnlandý. Görüþler alýndý. Sonra uzun bir süre þema test edildi. 
Firmalar arasýnda testler yapýldý. Daha sonra Mart ayýnda þemanýn son halinin 
verilmesi için çok sýký bir çalýþmaya girildi. Dikkat ederseniz son Mart ayýnda 4 defa 
toplanýldý ve uzun süreli toplantýlar yapýldý. 

Eðer sýkýlmazsanýz, ben sayýsal coðrafi  bilgi standartlarý nedir? Neyi içeriyor? Çok kýsa 
ve süratli olarak geçmek istiyorum. Belki daha önce yine bu sunumu izlemiþ 
olabilirsiniz ama. Kurumsal, ulusal, bölgesel ve uluslararasý seviyede sayýsal, coðrafi 
bilgi deðiþiyor. 

Kurumsal standart deyince; belli bir kurum ya da firma tarafýndan geliþtirilen ve 
kullanýlan standartlar akla geliyor. Bu ulusal ya da uluslararasý bir standardizasyon 
kuruluþu tarafýndan kabul edilmiþ bir nitelikte deðil. Bunlara örnek ülkelerin kendi 
yaptýklarý, örneðin Ordnance Survey of Great Britain transfer format var, Canadian 
Hydrogaohic Service'ýn yaptýðý format var ve Autodesk bir firmanýn yapmýþ olduðu, 
DXF bunlara verilebilecek örneklerdir. 

Ulusal standart; bir kurum veya kurumlar tarafýndan hazýrlanan ulusal düzeyde 
kullanýlan ve ait olduðu ülkenin standardizasyon kurumu tarafýndan onaylanmýþ olan 
standartlardýr. Genelde böyle tanýmlanýyor. Ulusal nitelikte standartlara örnekler 
yansýda görülüyor. Burada akla þu gelebilir. Biz buna ulusal veri deðiþim formatý 
diyoruz, yönetmeliðe ek olarak konacak olan formata. Buradaki ulusal niteliðin tam 
resmi olarak kazanýlmasý için belki de TSE'den falan onay alýnmasý da daha sonraki 
çalýþmalarda gerekebilir. 

Bölgesel standart deyince; belli bir uluslararasý nitelikteki bölgesel kuruluþ tarafýndan 
hazýrlanan ve bu kuruluþa üye ülkeler tarafýndan kullanýlan, fakat herhangi bir 
standardizasyon kurumu tarafýndan onaylanmamýþ olan standartlar. Bunlar özelikle 
askeri amaçlý NATO çerçevesinde kullanýlan Digest ve Cerco. Yine DX90 standartlarý 
örnek olarak verilebilir. 
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Uluslararasý standartlarda; uluslararasý bir kurum örneðin ISO, OpenGIS son 
zamanlarda çýkan, 90 yýlýndan itibaren çýkan ve özellikle coðrafi bilgi standartlarýnýn 
oluþturulmasýnda etkin görevler üstlenen kurumlar tarafýndan onaylanmýþ 
standartlardýr. 

Hangi standartlar var? Biraz önce söylediklerim seviye idi. Olabilecek standartlar 
Terminoloji standardý, veri yapýsý standardý, sýnýflandýrma standardý,  duyarlýlýk, 
geometri, gösterim, veri kalitesi, birim ve referans sistemi standardý ve  veri deðiþim 
format standardýdýr. Burada kýrmýzýyla gösterilenler aslýnda bugün gelinen seviye 
itibariyle yeni yönetmelikte de cevap bulabilecek, standardý oluþmuþ sayýlabilecek 
standartlarý ifade ediyor. Bunlarý çok kýsa olarak hemen açýklayacaðým. 

Terminoloji standardýnda sayýsal coðrafi bilgi standardý kapsamýnda kullanýlan detay, 
öznitelik, veri modeli vb. terimlerin tanýmlandýðý bölümdür. Burada yönetmelik 
çalýþmalarýnda Harita Genel Komutanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu sayýsal coðrafi bilgi 
terimleri sözlüðü oldukça yararlý olmuþtur. Aslýnda yeni yönetmelikte deyimlere 
bakýldýðýnda da terminolojide yine bir standart geldiði gözükmektedir. Örneðin bu 
kurultaya da gündemini koyan mekansal mý? Coðrafi mi? Her ikisi de konmuþtur 
yönetmeliði anladýðým kadarýyla. Çünkü, artýk yerleþmiþ þeyleri de bir anda silip 
atamýyorsunuz. 

Veri yapýsý standardý deyince, desteklenen veri yapýlarý, iþte spagetti mi? Topolojik 
vektör mi? Rastýr mý? Veri tabaný modelleri, iliþkisel mi? Að mý? Hiyerarþik mi? 
Þeklinde tanýmlarýn ve kavramsal þema gösterimlerinin yer aldýðý bölüm. Bu konu daha 
çok yazýlým geliþtirmeye yönelik bir konu olduðu için yönetmelikte de yer almasý çok 
gerekli olmayan bir standart.

Sýnýflandýrma standardý; aslýnda detay ve öznitelik kataloðu dediðimiz ve yönetmelikte 
yer alan çok önemli iki standarttan biri. Burada gerçek dünya varlýklarý ki, buna 
detaylar diyoruz. Bunun yer alýþ biçimine de iþte, nesne diyoruz, varlýk diyoruz. Farklý 
terimler kullanýyoruz ve bunlara iliþkin tutulacak bilgilerin buna da öznitelik ya da 
metinsel bilgi ya da semantik bilgi ve bilgi toplamada uyulacak kurallarýn tanýmlanarak 
modellendiði bölüm. Bu standart detay ve öznitelik kodlama kataloðu olarak da 
biliniyor. Yönetmelik için çok gerekli olan iki standarttan bir, diðeri de veri deðiþim 
format standardý. Detay ve öznitelik kataloðunda yer alan bilgileri detaylý olarak zaten 
söyleyeceðim, geçiyorum.

Duyarlýlýk standardý deyince bütün detaylarýn tek tek ele alýnýp, üretilecek ürünler göz 
önünde tutularak hangi duyarlýlýkta veri toplanacaðýnýn ortaya konduðu bölüm. Bu 
yönetmeliðin aslýnda Fotogrametri ve jeodezi kýsýmlarýnda yer alan daha çok kontrol 
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noktalarý ver detay noktalarýnýn, detaylarýn ölçüm ve çizimine yönelik olarak yer 
verilen bölüm. Ayrýca, bir standart olarak yer almýyor. 

Geometri standardý deyince; her detayýn tek tek ele alýnýp hangi boyuttaki detaylarýn 
seçilerek sayýsallaþtýrýlacaðý, detayýn hangi büyüklükten sonra çizgi ya da alan olarak 
sayýsallaþtýrýlacaðýnýn ortaya komasý gerek bir standart. Bu daha çok fotogrametrik 
üretim ya da sayýsallaþtýrma esansýnda uyulmasý gereken kurallar bütünü. Bu 
yönetmelikte yer almýyor bu. Yer almasý düþünülürse özellikle fotogrametristler 
tarafýndan böyle bir çalýþma yapýlmasý gerekiyor. Aslýnda semboloji bölümünde, nokta 
mý, çizgi mi, alan mý? Olduðu ölçeðine göre gösteriyor ama bu yeterli deðil. Daha 
detaya inildiðinde yani, bir detay ayný ölçekte, gerektiðinde hem nokta, hem de alan 
olarak gerektiðinde büyüklüðüne göre gösterilme imkaný var. Ona göre bir çalýþma 
yapýlmasý gerekiyor. 

Gösterim standardý; detaylarýn hangi üründe, hangi sembolle gösterileceðinin ortaya 
konduðu bölüm. Bu zaten yönetmelikte ana bir bölüm olarak yer alýyor. 

Veri kalitesi standardý; aslýnda çok önemli olan bir konu. Ancak, çok üstünde 
çalýþýlmasý gereken, belli bir zamana ihtiyaç olan. Meta veri standardý olarak da bilinen 
bir standart. Maalesef yönetmelikte buna yönelik pek bir þeye rastlamak pek mümkün 
deðil. Belki ileri safhalarda bu geliþtikçe konabilir. 9 çeþit veri kalitesi  standardý var, 
bileþeni var. Veri seceresi, verinin kaynaðý, türü, ölçeði, adý, daha çok bunlar mesela 
meta veride öznitelik olarak da yer alýyor ancak, meta veri, veri toplanýrken, veri 
hakkýnda tutulan veri demek. O esnada bu bilgilerin toplanmasý gerek. Bir paftayý, 
birden fazla kiþi bile  sayýsallaþtýrabilir. Bir pafta, deðiþik zamanlarda 
sayýsallaþtýrýlabilir. Onun için, bunun sayýsallaþtýrýlma esnasýnda toplanmasý gerekiyor. 

Konum doðruluðu; bu yatay konum doðruluðu ve düþey konum doðruluðunu ifade 
ediyor. Öznitelik doðruluðu, sürekli öznitelik örneðin uzunluk için standart sapma, 
kesikli öznitelikler için toprak cinsi gibi verilerin toplanmasý gerekiyor. Yine veri 
kalitesinde bileþen olarak güncellik, mantýksal tutarlýlýk, detay tamlýðý, öznitelik 
tamlýðý, gizlilik derecesi ya da yayýnlanabilirlik, telif hakký gibi bileþenler  yer almasý 
gerekiyor. Dediðim gibi bunun için kapsamlý bir  çalýþma yapmak gerek.

Birim ve referans sistemi standardýnda, deðiþimi yapýlacak koordinat, mesafe, 
yükseklik gibi verilerde kullanýlacak birim ya da birimler ile datum, elipsoid, izdüþüm 
sistemi gibi referans sistemi hakkýndaki bilgilerin tanýmlandýðý bölüm. Bu esas olarak 
yönetmelikte zaten jeodezi bölümünde var, ne olduðu. Ayrýca, veri deðiþim formatý da 
veri taþýnýrken hangi datumda olduðu, hangi projeksiyon sisteminde verinin olduðu 
hakkýnda bilgileri de koymuþ oluyoruz.
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Deðiþim medyasý standardý; çok gerekli deðil. Deðiþim formatý standardý; veri transfer 
kütüðünün mantýksal ve fiziksel yapýsýyla verinin kodlanmasýnda kullanýlan yöntemin 
ASCII mi, EPSDIC mi, Binary mi? Türünün tanýmlandýðý bir bölüm. Bu önemli bir 
standart yönetmelikte de yer alýyor.

Þimdi detay ve öznitelik kataloðuna süratle bir göz atalým. Ýlk bölümünde, detay kod ve 
tanýmlarý yer alýyor. 184 tane detay tanýmlanmýþ. 11 tane gruplanarak ana sýnýf 
yapýlmýþ. Bunlar detay kod ve tanýmlarýydý. Kod iki harf ve 3 rakamdan oluþuyor. 
Toplam 5 karakterlik bir alan. Daha sonra öznitelik havuzu; öznitelik kod ve tanýmlarý 
yani bütün detaylarda yer alabilecek bir havuz yapýldý ve bunlar tanýmlandý. Öznitelik 
kodu, özellikle anlaþýlabilir olmasý için geniþ tutuldu. Örneðin derecesi, derinliði, 
durumu, düþünceler, eski adý, geniþliði türünde. Bunlar bir çok detay için aynen bu 
þekilde yer alýyor. Örneðin þurada tiplere bakarsak; her bir detayýn tip farklýlýðý olduðu 
için ayrý ayrý tip olarak tanýmlandý. Örneðin, eðitim tesis tipi, iþ yeri tipi, konut tipi 
bunlarýn her birinin alacaðý deðerler ayrý bir liste için burada tip 11, tip 12 gibi isimlerle 
ifade edildi. Bu konuda bir düþünce var, “böyle tip olarak deðil de direk öznitelik taným 
ismi olarak yer alsýn” bu halen kesinleþmedi. 

Özniteliklerin alabileceði deðer listesi, burasý  çok önemli. Burada örneðin derecesi diye 
bir öznitelik var. Bu daha çok jeodezik noktalarýn alabileceði derece cinsleri, durumu 
bir örnek göstereceðim. Örneðin nitelik. Nitelik bir çok detayda yer alabiliyor. Farklý 
detayda yer alýyorsa, nitelik 01, 02 gibi farklýlaþýyor. Örneðin parsel cinsi  söylenirken, 
nitelik 01, bitki örtüsünün cinsi niteliði söylenirken 02, enerji alanýn niteliði söylenirken 
03 bir nitelik diye tanýmlamak zorunda kaldý. Bir de tip olarak tanýmlamak zorunda 
kaldýk. Örneðin, parselin cinsi arazi olabilir. Ama parselin tipi imar parseli  ya da 
kadastral parseli olabilir, þeklinde hem tipi var hem de nitelik tanýmý olan detaylar var. 
Bu þekilde oldukça kapsamlý bir özniteliklerin alabileceði, baþtan oturup da bunu 
fikslemek, sabitleþtirmek mümkün deðil. Bu bugün için bile eksik. Fazlasý yoktur ama 
eksiktir mutlaka, kullanýldýkça geniþleyecek bir þeydir bu. O gözle bakýlmasýnda yarar 
var. Daha sonra detayý tanýmladýk, özniteliði tanýmladýk hangi detay, hangi özniteliði 
alabilir? Örneðin þurada hepimizin daha çok kullandýðý 'idari alan' örneðin adý, 
numarasý, bir kontrol noktasýyla ilgili bilgi vereyim yani, bir jeodezik nokta, adý, 
numarasý, derecesi, kod deðerli, nitelik 04 o neyse, röper krokisi, tarihi, tesis durumu, 
tipi, tip durumu, poligon mu,  nirengi mi? þeklinde, üreten kurum, üretim yöntemi, X, Y, 
Z koordinatý þeklinde öznitelik verileri tutulabilir. Bunu da sabitlemek mümkün deðil. 
Zaten, son Mart ayýnda yaptýðýmýz toplantý bu detay öznitelik kataloðunun, ulusal veri 
deðiþim formatý içerisinde nasýl yer alacaðý þeklinde? Çok yoðunlaþtý ve bunu en son 
karar olarak tablo verilerinde yani, geometriyi ayrý tutalým, bunlarý ayrý tutalým. Bunlar 
biraz sonra anlatacaðým yapýdaki, kod, sembol kod deðeriyle biri birine baðlansýn, 
gerekiyorsa tablo verilerinde veri dolu olarak gelsin, gerekmiyorsa gelmesin þeklinde. 
Evet, detay ve özniteliklerle ilgili bunlardý. 
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Peki bir veri tabaný kurdunuz, sizin veri tabanýnýz var. Böyle ulusal veri deðiþim 
formatýyla gelip gidecek olan bir formatta, nasýl veri tabanýnda bu sembolojiyi üreterek 
siz göndereceksiniz? Ya da geleni nasýl karþýlayarak veri tabanýnýza alacaksýnýz? 
Sonuçta en önemli kýsým bu oluyor. Çünkü, bu üretilecek. Haritada gösterilecek olan 
bu. Þu sol taraftaki þeyler sembol kodu, yönetmelikte yer alan sembollerin orijinal 
kodu. Bunun öznitelik deðeri, yani ismi karþýlýðýna gelen veri tabanýnda yer alacak olan 
detay kodu ve öznitelik deðer kodu. Maksimum 3 seviye çýktý. Bazý þeyler, bazý 
sembolojisi olup da veri tabanýnda yer alamayacak, detay olarak yer alamayacak 
deyimler var. Örneðin hidrografik bilgilerde 'sulama' diye bir gösterim var ama bu veri 
tabanýnda ifade edilemedi. Soru iþaretli yerler bunlardýr. Sýnýr ve aidiyet ayýrýmý yeri 
gibi, aidiyet iþareti gibi, þevler gibi, bu þekilde. Örneðin þurada 1201 bina var. Biraz 
sonra örnekte çünkü, geçecek. 1201 yapýlar sýnýfýndaki mesken, konut, bina bunun 
üretim þekli veritabanýndaki yeri, YA01 tip 13'ü de 2, þeklinde. Gönderilirken buradan 
çekilip alýnacak 1201 deyip gönderilecek. 1201 diye geliyorsa bu veri tabanýndaki bu 
kodlu yere gidilip yerleþecek. Bu þekilde bütün semboller karþýlýðýný bulmuþ durumda. 
Sembol olmayýp da daha fazla sayýda da bir sürü detay var. Belki bunlarýn yani, sembol  
olarak gösterilmesi gerekmiyor. Çünkü, her þeyi yani  detay ve öznitelik kataloðundaki 
bir þey yapýp da, kombinasyon yapýp hepsini sembolojiyle göstermeye kalktýðýnýzda 
3500, 4000'e yakýn sembol olmasý gerekiyor. Buna da gerek yok.

Þimdi ulusal veri deðiþim format yapýsý hakkýnda çok süratle bilgi vereceðim. Bir 
dosya bilgileri denen bir bölüm var. Bir de hemen akabinde geometri bölümü var. 
Dosya bilgileri dediðimiz yerde dosyanýn adý, yani giden gelen dosya projesi olabilir, 
dosyanýn adý, tarihi, dosyanýn sahibi, dosya hakkýnda gerekliyse açýklamalar daha sonra 
bu veri hangi yazýlýmla üretilmiþ, o var. Yazýlýmýn adý var, yazýlýmýn versiyonu var. Ve 
projeksiyonla ilgili bilgile var. Gelen veri hangi projeksiyon ve datumda, þeklinde. 
Buraya baktýðýmýz zaman projeksiyon tipi, projeksiyonun modeli, adý, projeksiyonun 
parametreleri var, datumla ilgili bilgiler var. Örnek kodlamasý da dosyanýn baþlýk 
bilgisinin örnek kodlamasý da aþaðýda ekranda gözüküyor. Örneðin dosya adý, 1/1000 
ölçekli, halihazýr harita üretimi, tarihi Temmuz 2003 açýklama yazýlmýþ böyle bir örnek. 

Geometri tipinde; en yoðun bölümü bu. Kullaným tipi; var, jeodezik nokta kümesi var, 
nokta kümesi var ayrýca, çok çizgi, poligon, yazý kümesi, daire, spiral, üçgen, kutu ve 
blok ana geometri elemanlarý bunlar. Geometrinin kullaným tipine iliþkinde bir sýnýf 
var, bir ID var, bir de kod var. Buradaki kod ve sýnýf çok önemli bileþenler. Sýnýf dediði, 
tabloya baðlantýsý varsa, o sýnýf burada ismi yer alýyor. Örneðin bir parsele iliþkin veri 
ise buraya parsel yazýlýyor. Parsele iliþkin tabloda,  tablo bilgisinde yer alýyor. Kod ise, 
bu parselin gösterim semboloji kodu. Esas ling bu sembol kodu üstünden yapýlacak. 

Jeodezik nokta tipine iliþkin bilgiler tutuluyor. Nokta kümesi, yine her birinin sýnýfý var 
ID'si, kodu var daha sonra da koordinat ile ilgili bilgileri var. Çoklu çizgi küme tipi  bu 
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þekilde yer alýyor. En son yine toplantýlarda karar verildi. Bulk (küme) þeklinde, batch 
(yýðýn) þekilde yukarýda tanýmlar vardý, altta veriler yer alýyordu. Onlar deðiþtirildi, 
bulk (küme) deðil, yerinde taným olan yerlere direk deðerleri yazýlacak þekilde þemada 
da gerekli deðiþiklik  yapýldý.

Yazý küme tipi, daire küme tipi, çok detaylý bilgi olduðu için hýzlý geçiyorum. Bilmeniz 
gereken, hemen hemen harita yapýmý için gerekli olan tüm geometri tanýmlandý. 
Gözlem verileri de, ulusal veri deðiþim formatýyla deðiþtirilebilecek, transfer  
edilebilecek, yatay kenar, düþey açý, eðik kenar, düþey açý, yatay mesafe, kod farký ve 
en kesin olarak 4 temel gözlem dosyasýnýn deðiþtirilmesi prensipte karar alýndý. Bunlar 
deðiþtirilmeyecek þeyler deðil. Ýhtiyaç dahilinde þu da yer alsýn, kodlara eklenir, bu bir 
versiyon yenilemesidir. Ama bu çalýþmalarý bekleyen en önemli husus, bundan hangi 
kurumun sorumlu olacaðý, çalýþma þekli nasýl olacak? Ýhtiyaçlar nereye bildirilecek? 
Ýhtiyaçlar ne kadar süratle karþýlanacak? Aksi halde bu baþarýsýzlýða uðrar diye 
düþünüyorum. 

Tablo bilgileri, öznitelik dediðimiz veriler, bu tablolarda yer alacak.  Dediðim gibi 
sýnýfla baðlantýsýný kuruyor. Örnek bir kodlama göstereceðim.  Bu çalýþmalarda çok 
yoðun, esas çalýþmayý NetCad ve ÝÞLEM firmalarý yaptý, NetCad firmasýnýn hazýrlamýþ 
olduðu þu veri üstünden transfer dosyasý hazýrlandý. Ýki tane bina vardý. Bunun sýnýf adý 
bina, kodu da 1201'di. Burada koordinatlarý var. Diðeri de bina 2.  bunun veri tabanýnda 
bulunma yeri, biraz önce söylediðim gibi 1201 meskun, konut, bina þeklinde YA1 Tip 
13'e 2, kodlanma þekli yansýda görüldüðü gibi ve veri tabanýnda da ulaþma þekli YA 
yapýlar, onun içindeki yapýlar içindeki 01 no'lu detay konut tanýmý var. Altýnda bunun 
alabileceði öznitelik Tip13, özniteliklerin alabileceði deðerler  içinde 2 no'lu detay bina 
ve meskeni gösteriyor. Dolayýsýyla, 1201 diye gelen bir veri direk gidip veri tabanýnda 
bu özniteliðini doldurarak yerine gidebilecek. Her yazýlým firmasý bu ara yazýlýmý kendi 
yazarak bunu oluþturacak. Bir tane örnek uygulama gözde canlansýn diye yapýldý. 
Örnek ekrandan seçilen parsel ve yer kontrol noktalarý bir transfer yapýlýyor. 
Yapýldýktan sonra iki tane dosya geometri ve tablo dosyasý oluþturuluyor. Bunu dün 
Rahmi Hocamla beraber örnek yaptýk. Header (Baþlýk) bilgileri bu þekilde. Ýþte yer 
kontrol noktasýna iliþkin koordinat ve detayýn adý var, parsele iliþkin onu oluþturan 
koordinatlar var. Daha sonra yer kontrol noktasýnýn tablo verisinde yer alacak olan 
öznitelikleri var. Sonra parsele iliþkin tabloda yer  alacak olan öznitelikler var. Sonra 
tersini yaptýk. Buradaki yer kontrol noktalarý ekrandan gözüken yer kontrol noktalarýný 
sildik. Kaldýrdýk bunu ve oluþmuþ olan o dosyadan açarak tekrar sisteme yüklemeyi 
denedik. Yer kontrol noktasý iþte gelecek olan UVDF dosyasý, solda gözüken yerde 
içeriði gözüküyor. Yer kontrol noktasý ve parsel bilgisi varmýþ içinde. Bu veri tabaný 
yapýsý da sað tarafta gözüküyor. O yer kontrol noktasýný veri tabanýmdaki þuraya at 
þeklinde interaktif olarak çalýþabilir ya da bunun için batch (yýðýn) bir program 
yazýlabilir. Bu artýk firmalarýn kendilerine kalmýþ ya da projelerin kendine kalmýþ bir 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

2279. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



bölüm. Direk oradan oraya database'de yerini buluyor. Daha öncesinde bu nasýldý.  Bu 
çok zordu gerçekten. Bu arada teþekkür ediyorum dinlediðiniz için ama bir grafik 
veriyi, bir veri tabanýný almak için yani, farklý bir formattaki veriyi, farklý yapýdaki bir 
yere almak için ara bir format gerekiyordu. Örneðin DXF ona dönünce semboloji 
kayboluyordu. Topoloji bozuluyor bir kere yani, poligon olsa bile bu poligon olarak 
gelmiyor. Hiçbir sözel veri taþýyamýyordunuz. Oysa þimdi bu, yazýlýmlardan tamamen 
baðýmsýz. Herkesin okuyabileceði bir yapýya kavuþmuþ oldu. Tekrar teþekkür 
ediyorum

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Emin BANK'a teþekkür ediyorum. Tabiki oldukça detaylý 
bir çalýþma ama özetini verdi burada. Yalnýz buradaki temel felsefe bunlarýn 
deðiþmeyeceði anlamýnda deðil. Bu detay ve öznitelik kataloðu, yönetmeliðin eki 
olarak alýnmýþtýr Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, yönetmeliðin ekini, kendi içersinde 
yönergelerle deðiþtirme yetkisine sahip olduðu için bu geliþtirilebilir, deðiþtirilebilir ve 
böylece geliþmelere paralel hale getirilebilir. Ama bu bir baþlangýçtýr, tabi 
iyileþtirilmesi hepimizin çalýþmasýna baðlýdýr.

Þimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü eski yönetmeliðin sahibi olarak ve yeni 
yönetmelikte de aldýðý bazý görevler nedeniyle sorumluluklar üstlenmiþtir. Dolayýsýyla 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün düþüncesini almak üzere Orhan ERCAN'ý 
konuþmak üzere davet ediyorum. Orhan ERCAN Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nün bu konudaki görüþlerini iletecek. Lütfen mümkün olduðu kadar kýsa 
rica ediyorum. 15 dakika.

ERCAN - Sayýn Baþkan, deðerli hocalarým, sevgili meslektaþlar hepinizi saygýyla 
selamlýyorum. Benim yapacaðým konuþmanýn ilk kýsmý, Rasim Hocamýn sunuþ 
konuþmasýný tamamlayacak nitelikte. O zaman belki 15 dakikayý aþabileceðim. Ondan 
sonra da Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün yönetmelik tasarýsýna bakýþýný, 
yönetmelik kapsamýnda bugüne kadar yaptýðý iþleri ve geleceðe yönelik perspektifi 
sunacaðým.

Bilindiði gibi genel müdürlüðümüzün ana hizmetlerinden biri olan harita iþleri, 
kadastronun yapýmý ve yaþatýlmasý ve diðer kuruluþlarca yürütülen projelerin planlama, 
etüt ve uygulamalarýnda temel altlýk olarak kullanýlmakta ve yatýrým ve istihdam 
olanaklarý yaratmaya yönelik, kamu  altyapý projeleri kapsamýnda 
deðerlendirilmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün 3045 sayýlý kuruluþ 
kanununun 2/b Maddesi; Kadastral ve topoðrafik haritalarýn düzenlenmesi için nirengi, 
havadan resim alýmý, havai nirengi, deðerlendirme, kartoðrafya hizmetlerinin 
yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonunu 
saðlamak, 2/d Maddesi; Tapu ve kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliþtirilmesini, 
koordinasyonunu saðlayacak esaslarý tespit etmek, uygulanmasýný takip etmek, 
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denetlemek, çalýþanlarýn niteliklerini belirlemek ve bunlarýn eðitimi ile ihtiyaçlarýný 
planlamak ve satýn almasýný saðlamak, 26 Maddesi; Genel Müdürlük ana hizmet ve 
görevleriyle ilgili konularda diðer kuruluþlarýn uyacaklarý esaslarý yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfýný önleyecek ve koordinasyonu 
saðlayacak tedbirleri almakla, 28 Maddesi; Genel Müdürlük, kanunla yerine 
getirmekle yükümlü olduklarý hizmetleri tüzük, yönetmelik, teblið, genelge ve diðer 
idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Bu kapsamda 31 Ocak 1988 tarihli ve 19711 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan Büyük 
Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliði çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelik çýkana kadar, 
süreçleri çok kýsa özetlemek istiyorum. Rasim Hocamýn söylediklerine ek olarak, 
bilginin ömrü yaklaþýk 5 yýldýr derler. Ama bu yönetmelik 15 yýl  sürdü. 1988'den 
2003'e kadar geldik. Fakat bu yeni yönetmelik, tasarý halindeki yönetmeliðin ömrü çok 
daha az olacak gibi. Daha tartýþmalar baþlarken Sayýn Þenol Kuþçu'nun eleþtirileri ve 
önerileri var. Yönetmelik çýkmadan eleþtiriler baþladý. Mevcut yönetmeliðin çýkýþýný 
müteakip 2. Harita Kurultayýnda Yýldýz Teknik Üniversitesince hazýrlanan detaylý bir 
araþtýrmada, yönetmelik çok detaylý irdelenmiþ ve deðiþtirilmesi öngörülen maddeler 
sayfalarca özetlenmiþti. Konuya Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan 
baktýðýmýzda ise, yönetmelikte pek çok konuda tadilata gidilmesi gerekliðini biz de 
hemen gördük. Yönetmeliðin, uygulamada oluþturduðu problemleri aþabilmek ve 
uygulanabilir hale getirebilmek için,  1992 yýlýnda, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nde, mevcut yönetmelikteki darboðazlarý aþýp uygulanabilir hale 
getirilebilmesi için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, çalýþmalarý, üniversitelerle ve 
diðer kamu kurum ve kuruþlarýyla özellikle Ýller Bankasý'yla görüþerek tamamladý. 
Ama komisyonun sunduðu raporun üst yazýsýnda, bu deðiþiklik çalýþmasýyla sadece ve 
sadece uygulamadaki darboðazlarýn kaldýrýldýðý  fakat gündemimize oturan 
sayýsallaþtýrma, dönüþüm, tapu kadastro bilgi sistemi vb. konulardaki hiçbir deðiþiklik 
ve öneri getirilmediðini bildirmiþtik. 

Konuya tarihsel bir süreç içersinde baktýðýmýzda Aralýk 1989'da Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nde tapu ve kadastro bilgi sistemi oluþturulmasý projesi hazýrlamak için bir 
çalýþma grubu oluþturulmuþ, Harita Kadastro Mühendisleri Odasýnca da Türkiye 
Ulusal Yüzey Aðý Projesi TURYAP Projesi oluþturulmasý çalýþmalarýna baþlanmýþtý.  
Tapu ve kadastro bilgi sistemi oluþturma projesi, çerçeve projesi hazýrlanmýþ, 1 Ekim 
1990 tarihinde kuruma teslim edilmiþ ve süreç içerisinde Harita Kadastro Mühendisleri 
Odasý'nca hazýrlanan TURYAP Projesi de bitirilmiþti. TURYAP Projesi, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðü tarafýndan kabul gördü, prensipleri kabul gördü ve 1993 yýlýnda 
Yozgat Yerköy tarafýnda yapýlan çalýþmalarda birebir uygulandý ve iyi sonuçlar alýndý. 
Fakat TURYAP Projesi de geleneksel ölçme yöntemleriyle mevcut nirengi aðýnýn 
iyileþtirilmesini öneren, ülkeyi öncelik sýralamasýna göre 83 bölgeye ayýran bir 
projeydi. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ise Devlet Planlama Teþkilatýndan bütçe 
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numarasý almasýna raðmen, bütçe olanaksýzlýklarý nedeniyle o dönemde uygulamaya 
girememiþti. Bu çalýþmalar sürerken biz Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü olarak, 
Harita Genel Komutanlýðý olarak mevcut jeodezik aðýn iyileþtirilmesiyle ilgili 
görüþmelere baþladýk. 1993 yýlýnda Genel  Müdürlüðümüzce ilk GPS alýmý 
gerçekleþtirildi ve 1994 yýlýnda yer kontrol noktalarýnýn tesis ve ölçümü amacýyla 
GPS'ler Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nde kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr. GPS 
kullanýmýndan edinilen deneyimlerle, mevcut yönetmelik tasarýsý yeniden elden 
geçirilmiþtir. Bu sefer üniversiteler ve bütün kamu, kurumlarýnýn katýlýmýyla çok geniþ 
tabanlý bir çalýþma yapýlmýþ, 21 Mayýs 1996 tarihinde Türk Standartlar  Enstitüsü 
toplantý salonunda yönetmelik komisyonu toplanmýþ, bir takým nedenlerle toplantý 
baþarýya ulaþmamýþtýr. 

7. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý stratejisinde plan dönemi içinde Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nde bir bilgi sistemi oluþturulmasý  yer almýþ. Tapu ve kadastro bilgi sistemi 
yanýnda diðer konum bazlý bilgi  sistemlerinin gereksinimlerinin karþýlanabilmesi için 
kadastral harita üretiminin kadastrodan beklenen duyarlýlýk ve güvenirlik isteklerine 
cevap verebilen bir ülke jeodezik aðýna dayandýrýlmasý, modern teknolojilerin saðladýðý 
olanaklardan yararlanýlarak sayýsal formda, yatýrým ve mühendislik hizmetlerinin 
görülmesinde temel bir altlýða dönüþtürülebilecek yapýda, içeriði ve kapsamý 
zenginleþtirilerek yenilenmesi gereði, artýk tarafýmýzca çok net bilinmekteydi. Ancak, 
söz konusu çalýþmalarýn dayandýrýlacaðý mevcut ülke temel jeodezi aðý, benden evvel 
konuþmacýlarýn da belirttiði gibi kadastrodan beklenen duyarlýlýk ve güvenirlilik 
ölçütlerine cevap vermekten uzak ve yetersizdi. Mevcut aðýn datumu ED50, iki boyutlu 
yersel bir datum olup, mutlak duyarlýlýðý 1-2 metre civarýnda idi. Að'da duyarlýlýk 
yetersizliði ve gerilmeler, komþu projelerin kenarlaþtýrýlmasý, noktalara ulaþým güçlüðü 
ve caydýrýrcýlýðý oluþan tahribat ve bütün bu yetmezliklerden oluþan büyük  sorunlar 
oluþmaktaydý. Að baðlantýsý, ancak duyarlýktan ödün verme ve yerel að anlamýnda 
mümkün olabilmekteydi.

Diðer taraftan, uydu jeodezisinin modern yöntemleri, jeodeziye klasik jeodezik 
tekniklerle bu güne kadar eriþilemeyen yeni olanaklar ve hedefler getirmiþ ve bu 
hedeflere hýzlý, verimli ve ekonomik yoldan ulaþma imkaný saðlamýþtýr. Ýþte bu 
düþüncelerle ve GPS konusunda Genel Müdürlüðümüzün birkaç yýl içersinde elde 
ettiði deneyimlere dayanarak, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, Türkiye Ulusal Temel 
GPS Aðý oluþumu için bir proje tasarýsý hazýrlamýþ, projeyi ihale etmek istemiþ, ancak, 
o dönemde özel sektörümüzün gerekli bilgi birikimi, deneyim ve teçhizatlara sahip 
olmamasý nedeniyle bu konuda uzman personele sahip ve yaklaþýk bir 10 yýllýk 
deneyimi bulunan Harita Genel Komutanlýðý ile anlaþma  yolu seçilmiþtir. Bu 
kapsamda 1996 yýlýnda, Ulusal Temel GPS Aðý oluþturmak üzere hazýrlanan proje 
Devlet Planlama Teþkilatýna sunulmuþ, “harita ve haritaya dayalý tüm ekonomik ve 
sosyal faaliyetlere yapacaðý olumlu katký göz önüne alýnarak uygun görülmüþtür” 
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ifadesiyle uygun görüþ alan proje, yýllýk yatýrým programlarýna girmiþtir. Tarihsel önemi 
ve sektörel iþlevi büyük ve hayati olan bu projenin yürütülmesi için Genel 
Müdürlüðümüz ve Harita Genel Komutanlýðý arasýnda bir protokol düzenlenerek 
çalýþmalara baþlanýlmýþtýr. Kanunlarýnda yer alan haritacýlýk faaliyetleri  çerçevesinde 
ayný faaliyet alanlarýnda yaptýklarý çalýþmalarý ortaklaþa yaparak ülke kalkýnmasýna 
katkýda bulunmak için iþ birliði yapan iki büyük harita kuruluþunun çalýþmalarý 
sonucunda proje, 1999 yýlýnda bitirilmiþtir. TUTGA Projesinin yapýmýna baþlamasýyla 
yeni yönetmelik tasarýsý daha da þekillenmiþtir. Taslaðýn Jeodezi kýsmý, TUTGA 
standartlarýna yeniden biçimlendirilmiþ kalýcý bir yönetmelik olmasý için üniversitelerin 
çalýþmalara aktif katýlýmý ve yönetmeliði yönlendirici olmalarý istenmiþtir. Bu 
düþüncelerle Rasim Hocamýn söylediði gibi bütün üniversitelere resmi yazý ile 
baþvurulmuþ, kendi sunumunda söyledi, 5 tane soru üniversitelere sorulmuþtur. Bu 
hazýrlýklar sürerken müessif 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi olmuþ, Marmara 
Depremiyle ilgili olarak Türk Hükümeti, Dünya Bankasýnýn yardýmýyla, bölgedeki 
yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi, ekonominin geliþimi  ve desteklenmesi, deprem risk 
yönetimi ve deprem zararlarýnýn azaltýlmasý için kurumsal bir çerçevenin geliþtirilmesi, 
acil yeniden yapýlandýrma çalýþma programý tanýmlanmýþtýr. Marmara Depremi acil 
yeniden yapýlandýrma projesinin alt bileþenlerinden bir tanesi, A4 kadastro yenileme ve 
arazi yönetimidir. Bu alt bileþenin temel hedefi, Marmara deprem bölgesinin yeniden 
yapýlandýrýlmasý ve geliþimi için bir araç olarak arazi bilgi sisteminin oluþturulmasýdýr. 
Kýsaca MERLIS. Gerek TUTGA çalýþmalarý ve gerekse Dünya Bankasý kapsamýnda 
yapýlan MERLIS Projesi nedeniyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün gündemi de 
deðiþmiþtir. Bu kapsamda TUTGA referansýnda jeodezik çalýþmalar  yapýlmasý, 
MERLIS ve TAKBÝS projeleri kapsamýnda oluþturulacak bir arazi  bilgi sisteminin 
tasarýmý ve standartlarýnýn oluþturulmasý, yenileme ve sayýsallaþtýrma konularý 
gündemimizde yer almýþtýr. Ýþte bu gerekçe ve nedenlerle, hazýrlanan yeni yönetmelik 
tasarýsýnýn bir an önce düzenlenebilmesi, çoðulcu bir katýlýmýn saðlanmasý ve Bakanlar 
Kurulu kararýyla çýkmasý için 29 Mayýs 2000 tarihinde Bakanlýklararasý Harita Ýþlerinin 
Koordinasyon Planlama Kurulunun yönetmelik  komisyonuna getirilmiþtir. 
Yönetmelik çalýþmalarýnýn kurumumuz faaliyetleri yönüyle öncesi bu þekilde 
özetlenebilir.

Yeni tasarýya Genel Müdürlüðümüzün bakýþ açýsý ise þu ana baþlýklarda toparlanabilir. 

Jeodezik altyapý ve bunun sýklaþtýrýlmasý, sayýsal fotogrametri uygulamalarý, detay 
öznitelik kataloðu, ulusal veri deðiþimi formatý, arþivleme, üretim izleme birimi, 
kadastroyla ilgili bölümlerin yönetmelikten çýkartýlmasý,  1/5000 ölçekli standart 
topografik fotogrametrik harita yapým yönetmeliðinin yürürlükten kaldýrýlmasý, 
yönetmelik hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütülmesi.
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Jeodezik altyapý ve sýklaþtýrma konusuna baktýðýmýzda 1955 yýlýndan günümüzde 
kadar Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nce fotogrametrik haritalar üretilmiþ. Bu 
fotogrametrik haritalarýn hepsi mevcut ED50 referans sistemine oturtturulmuþ, ulusal 
pafta bölümlemesine göre yapýlan haritalardýr. Bu kapsamda yine Genel Müdürlükçe 
208.000 adet üçüncü ve dördüncü derece nirengi noktasý tesis edilmiþ ve arþivimizde 
mevcut. Demin de söylediðim gibi, gerek kadastral ve gerekse büyük ölçekli 
çalýþmalarýn dayandýrýlacaðý mevcut ülke temel jeodezi aðý, kadastrodan beklenen 
duyarlýlýk ölçütlerine cevap verememektedir. Bunun üzerine geliþtirilen Türkiye Ulusal 
Temel GPS Aðý projesi de taným olarak ITRF koordinat sisteminde 1-3 santimetre 
doðruluðunda, 3 boyutlu koordinatlarý ve bu koordinatlarýn zamana baðlý deðiþimleri 
ile uygun yükseklik sisteminde yükseklik ile jeoid yüksekliði bilinen, noktalar arasý 25-
30 kilometre jeoidin hýzlý deðiþim gösteren yerlerde 15 kilometre olan, olabildiðince 
homojen daðýlýmýnda 594 noktadan oluþan bir aðdýr. 

17 Aðustos 1999 depremi ile yoðun yerleþim ve sanayi bölgesi olan Marmara 
Bölgesinde 1 ila 5 metre arasýnda ifade ettiðimiz yer kabuðu hareketleri meydana 
gelmiþtir. Böylesine büyük yerkabuðu hareketlerinin doðal sonucu olarak parsel 
geometrisinde deðiþiklikler oluþmuþ, mülkiyete konu olan kadastral haritalar tapu 
bilgileri ve belediye teknik hizmetlerinin esasýný oluþturan büyük ölçekli haritalar zarar 
görmüþtür. Bu nedenle harita ve kadastro bilgilerinin iyileþtirme gerekliliði doðmuþtur. 
Bu gereklilik nedeniyle, kadastral sayýsallaþtýrma ve yenileme projelerinin 
gerçekleþtirilmesinde tek anlamlý, doðru, güvenilir, sayýsal yapýda, uydu teknikleriyle 
geliþtirilmiþ jeodezik aðlarýn kullanýlmasý gerekmektedir. Mevcut yönetmelikte  uydu 
bazlý ölçüler için, detay tanýmlamalar olmamasý nedeniyle, yeni yönetmelik tasarýsý, 
yaptýðýmýz çalýþmalarda esas olarak alýnarak bir proje hazýrlanmýþtýr. Marmara 
Depreminin etki sahasý olan Sakarya, Kocaeli, Yalova il ve ilçeleri idari sýnýrlarý dikkate  

2alýndýðýnda toplam 9351 km  lik bir sahada TUTGA-99' a dayalý olarak bir sýklaþtýrma 
yapýlmýþtýr. 

Proje kapsamýnda;

!Baðlantý yapýlacak TUTGA-99 nokta sayýsý 14 adet,  
!AGA (C1) noktasý sayýsý 39 adet, 
!SGA (C2) nokta sayýsý ise 320 adet olarak gerçekleþtirilmiþtir. 

Bunlarla beraber; 

!160 adet HGK nivelman röperi kullanýlmýþ,
!600 adet yeni nivelman röperi  tesis edilmiþ,
!Toplam yaklaþýk 1200 km nivelman yapýlmýþtýr.
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Fotogrametri bilimi ve uygulamasýndaki  yönelimler; görüntü verilerinin 
saðlanmasýnda nitelik artýþý (film bazdan dijitale), veri iþleminde yüksek dereceden 
otomasyon, ürün çeþitlemesi ve bilgi toplumu ihtiyaçlarýný karþýlama þeklinde kendini 
göstermektedir.

Bu kapsamda, Yönetmelik Tasarýsýnda, hava fotoðraflarýnýn alýmýnda yüksek nitelikli 
analog kameralarla beraber dijital kameralarla resim alýnabileceði, resim çekiminde 
GPS desteðinin getirilmesi, dijital fotogrametrik sistemlerle ilgili olarak tarama 
standartlarýnýn getirilmesi, GPS-IMU kullanýmý, sayýsallaþtýrma da detay öznitelik 
katalogunun kullanýlmasý, toplanan verilerin  Ulusal Veri Deðiþim Formatýna göre 
dosyalanmasý, sayýsal ortofoto gibi konularda  standartlar getirilmiþtir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünde mevcut dijital fotogrametrik sistemlerin 
kullanýmý ve bunlarla üretilen verilerin standardý böylece netleþtirilmiþtir, ilaveten 
stereo verilerin detay öznitelik katalogunda belirlenen þekliyle toplanmasý ve ulusal 
veri deðiþim formatýna göre arþivlenmesi de Yönetmelikle beraber gelecek iki önemli 
konudur.

Yönetmelik Tasarýsýna göre kurulacak arþivin amacý, ülke düzeyinde büyük ölçekli 
mekansal (coðrafi) bilgi sistemlerinin oluþturulmasý hedefine yönelik olarak büyük 
ölçekli haritalara ait bilgi ve belgelerin, harita yapan ve yaptýran kurum ve kuruluþlarca 
geliþen teknolojinin olanaklarýndan da yararlanarak arþivlenmesi, hizmete sunulmasý 
ve mükerrer harita yapýmý ile kaynak israfýnýn önlenmesidir.

Kurumlar, Yönetmelik kapsamýnda üretilen harita bilgi  ve belgelerinin elektronik 
ortamlarda bir kopyasýný Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne iletmekle yükümlüdür. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü de mevcut jeoidin ve TUTGA-ED50 
dönüþümlerin iyileþtirilmesi ve güncellenmesi için, bu Yönetmelik kapsamýnda 
üretilen GPS/Nivelman noktalarýna iliþkin GPS ve geometrik nivelman ölçüleri ve 
hesaplama sonuçlarý ile ED50 yatay kontrol noktalarýnda yapýlan GPS ölçüleri ve 
deðerlendirme sonuçlarýný manyetik ortamda Harita Genel Komutanlýðýna ve talep 
olmasý durumunda araþtýrma çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere Üniversitelerin ilgili 
birimlerine aktarmakla yükümlüdür.

Yönetmelik kapsamýnda üretilecek harita bilgi ve belgelerinin telif ve iktibas haklarý 
üreten kiþi yada kuruluþa aittir.

Ülke kaynaklarýnýn uygun kullanýmý ve tekrarlý üretimi önlemek için harita ve harita 
bilgileri üretimleri izlenir ve eþ güdüm halinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme 
faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü bünyesindeki Üretim Ýzleme Merkezi 
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tarafýndan ilgili diðer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim Ýzleme 
Merkezinin çalýþma esaslarý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nce bir yönerge ile 
düzenlenir. Haritasý ya da harita bilgileri üretilecek ve üretilen alanlarýn kayýtlarý ve 
indeksleri Üretim Ýzleme Merkezi tarafýndan tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyasý  
talep edilmesi durumunda diðer ilgili kurumlara verilir.

Bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarý ile belediyeler planlama aþamasýnda çalýþma 
yapýlacak alana iliþkin bilgileri almak için Üretim Ýzleme Merkezine baþvurmakla 
yükümlüdürler.

Üretim Ýzleme Merkezi; planlanan alanýn daha önce sayýsal ve basýlý harita bilgilerinin 
üretilip üretilmediði, bunlara yada çalýþmalara iliþkin bilgi ve dokümanlarýn nereden 
saðlanabileceði, baþka kuruluþlarýn programýnda olup olmadýðý gibi konularý en geç 
yedi iþ günü içinde inceleyerek sonuçlandýrýr. Bakanlýklar, kamu kurum ve 
kuruluþlarýyla belediyeler yapýmý tamamlanan harita ve harita bilgilerini üretimi izleme 
birimine kayýt ettirmek ve proje numarasý almakla yükümlüdürler. Yeni yönetmelik 
tasarýsýyla günlük yaþantýda kullandýðýmýz kavramlar evrimsel bir süreç yaþamaktadýr. 
Artýk harita coðrafi bir iletiþim aracý olarak algýlanmakta, kadastro  ise parsel bazýnda 
bir bilgi sistemi anlayýþýna  yönelmektedir. Yönetmelik tasarýsýnýn genel 
müdürlüðümüzü ilgilendiren diðer bölümlerini hiç detaya inmeden çok kýsa 
söyleyeceðim. Eski yönetmelikte mevcut 3402'nin 47 D maddesinden dolayý gelen 
kadastro ile ilgili bölümler çýkartýlarak tamamen bir haritacýlýk yönetmeliði haline 
gelmiþtir yeni tasarý. 

Bir de 1/5000 ölçekli standart topografik fotogrametrik haritalarýn yapým yönetmeliði 
de bu yönetmelikle uygulamadan kaldýrýlarak ülkemizde yönetmelik enflasyonunda 
böylece son verilmiþtir.

Bu yönetmeliðin diðer can alýcý noktasý ise daha evvelden sürekli þikayetlerde bulunan 
kurumlarýn Bakanlar Kurulu kararýyla yürütülmesinden dolayý artýk hiçbir serzeniþte 
bulunamayacaðýdýr. 

Sonuç; yönetmeliðin yürürlüðe girmesiyle haritacýlýk alanýnda ülkemizde bir dönem 
sona erecek, yeni bir dönem baþlayacaktýr. Bu yeni dönem baþlangýcýnda bir geçiþ 
dönemini de yanýnda getirecektir. Kurumlarýn alýþkanlýklarýný terk edip, yeni 
teknolojiye anýnda uyum saðlamalarýný, geliþtirilen standartlarý hemen uygulamasý 
konusunda güçlükler yaþamasý beklenen bir durumdur. Bu yönetmelikte Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü'ne bir çok yeni yükümlülükler getirilmiþtir. Yýlda ortalama 
ülke genelinde 1000 köyde kadastro çalýþmasý yapýldýðý gerçeðinden hareketle 
öncelikle bu bölgelerde TUTGA'nýn sýklaþtýrýlmasý, sayýsal kadastro üretimi, 
arþivlenmesi ve sunumu da gündeme gelecektir. 
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OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Orhan Bey zamanýnýz tamam.

ERCAN - Bitiriyorum son bir iki cümle. Bununla beraber üretilen harita ve harita 
bilgilerinin arþivlenmesi görevi ilaveten bize verilmiþtir. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'ne harita ve harita bilgilerinin temin ve kullanma yönetmeliðinde zaten var 
olan 1994 yýlýndan beri uygulanmayan bu madde, yönetmelik hükümlerinin Bakanlar 
Kurulunca yürütüleceðinin getirilmesiyle ülke genelinde uygulamasýna ilk aþamada 
þüpheyle bakýlsa bile uygulanabileceði düþünülmektedir. Bu nedenle Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðü'ne ilave mekan, mefruþat, donaným, yazýlým, nitelikli personel 
istihdamý da getirmektedir bu yönetmelik. Bu yaklaþýmlarý yönetmelik çalýþmalarý 
esnasýnda sezen ve olayý algýlayan tapu kadastrodaki komisyon üyeleri, yönetmeliðe 
kurum uygulamalarý için geçiþ amacýyla 2 yýl ilave bir süre getirmiþtir. Bu 2 yýllýk bir 
süreyi Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün iyice deðerlendireceði düþünülmektedir. 
Teþekkür ederim sabýrla dinlediniz.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün görüþlerini ve 
geleceðe iliþkin düþüncelerini açýkladýðý için  Orhan ERCAN'a teþekkür ediyorum. 
Hemen zaman kaybetmeden ben Mustafa Kemal YERTUTAN'ý konuþmasýný yapmak 
üzere davet ediyorum. Ýller Bankasýna iliþkin yapýlan çalýþmalarý uygulama sonuçlarýný 
bize açýklayacak. Buyurun Mustafa  Bey.

YERTUTAN - Deðerli baþkan, deðerli hocalar, deðerli meslektaþlarým  Ýller Bankasý 
Harita Dairesi Baþkanlýðý olarak bize bu panelde taslak yönetmeliði uygulayan bir 
kurum olduðumuz için söz hakký tanýndý. Benim burada deðineceðim konularýn 
çoðunluðu zaten benden önceki konuþmacýlar tarafýndan dile getirildi. Ancak, benim 
sunum oldukça kýsa  o nedenle bir beþ dakika kadar da bana katlanacaksýnýz. Sunumu 
kýsaca özetlersem, önce kurumumu tanýtacaðým, sonra Baþkanlýðýmýzýn geçmiþ zaman 
içerisinde uyguladýðý yönetmelikleri anlatacaðým, daha sonra komisyona katýlýmýmýz 
sonuçta da deðerlendirme yaparak sunumu tamamlayacaðým.

GÖREVLERÝ

Ýller Bankasý Harita Dairesi Baþkanlýðýnýn görevi, Belediyelerin imar planlarý ve alt 
yapý projelerine altlýk olan halihazýr haritalarýn, yatýrým programlarý ve ödenekler 
çerçevesinde üretilmesi, arþivlenmesi ve çoðaltýlmasýdýr. Bu hizmet genellikle ihale 
yoluyla yaptýrýlmakta olup, 18 adet  Bölge Müdürlüðü ve merkez elemanlarý 
vasýtasýyla kontrollar yapýlmaktadýr.

UYGULANAN YÖNETMELÝKLER  VE KARÞILAÞILAN  SORUNLAR

6785 sayýlý Ýmar Kanununa göre hazýrlanan yönetmelikler çerçevesinde 1992 yýlýna 
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kadar mevzi koordinatlarda üretim yapýlmýþtýr. 1992 yýlýndan itibaren de 1988 tarihli 
yönetmelik çerçevesinde ülke koordinat sisteminde üretim yapýlmýþtýr. 1996 yýlýndan 
itibaren de sayýsal harita üretimine geçilerek  takribi 1140 Belediyenin sayýsal haritasý 
üretilmiþtir.

6785 sayýlý Ýmar Kanuna göre yapýlan üretimlerde teknik anlamda ciddi problemlerle 
karþýlaþýlmamýþtýr. Teknolojik anlamda ki geliþmeler Özel Teknik Þartnamelerle 
uygulamaya geçirilmiþtir.

1988 tarihli  yönetmeliðin uygulanmasýyla ülke aðý noktalarýnýn uyuþumsuzluklarý 
gündeme gelmiþtir. Uyuþumlu olarak ürettiðimiz koordinatlara ileriki  yýllarda 
baðlandýðýmýz zaman bu noktalarýn uyuþumsuz çýkmasý sýk sýk  karþýlaþtýðýmýz bir 
problem olmuþtur, GPS kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý ülke aðýndaki bu problemi daha 
bariz ortaya çýkarmýþtýr. Bu sorun nedeniyle programdaki iþler ve belediyelerin harita 
durumlarý göz önüne alýnarak, daha geniþ sahalarý içine alan büyük nirengi aðlarý 
oluþturulmuþtur. 

Yine teknolojik anlamdaki geliþmeler Özel Teknik Þartnamelerle uygulamaya 
geçirilmiþtir. Bu anlamda sayýsal harita üretimi özel  teknik þartnamesi, GPS ölçü ve 
hesap özel teknik þartnamesi  ve deðiþik programlarla üretilen  sayýsal haritalarýn 
kenarlaþabilmesi amacýyla hazýrlanan veri deðiþim formatý (TUF) kapsamlý çalýþmalar 
olarak deðerlendirilebilir.

Sonuç olarak, kurumumuz yönetmelik hükümleriyle beraber, teknolojik geliþmelerin 
özel teknik þartnamelerle uygulamaya geçirilmesiyle ölçü, hesap ve çizim anlamýnda 
yüksek hassasiyetlere  ulaþmýþtýr.

Ancak elde edilen bu hassasiyet ülke koordinatlarýna geçildiðinde , yönetmelikte 
öngörülen 1/50.000 baðýl ölçek hatasýnýn genellikle saðlanamamasý nedeniyle daha 
düþük seviyelere inmektedir.

YENÝ YÖNETMELÝK ÇALIÞMALARINA KATILIM

Yeni yönetmeliðin hazýrlanmasý çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý  ilk toplantýda, Harita Genel 
Komutanlýðýnca, TUTGA'nýn bitirilmesinden sonra ulaþýlan bilgiler neticesinde, ED50 
koordinatlarýnýn ülkedeki tektonik hareketler sonucunda oluþan deformasyondan 
dolayý, sadece lokal çalýþmalarda kullanýlabileceðinin ve yeni kurulan Türkiye Ulusal 
Temel GPS Aðýnda (TUTGA) tektonik hareketlerin noktalardaki yýllýk hýzlarýnýn 
hesaplandýðý, ileriki yýllarda hýz hesaplarýnýn güncelleneceði, dolayýsiyle kalýcý aðýn  bu 
yeni að olduðu açýklanmýþtýr. Ayrýca düþey kontrol aðý (TUDKA) ve Türkiye jeoidi 
(TG99A) hakkýnda açýklamalarda  bulunulmuþtur.
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Yaþanan sýkýntýlar sonucunda acilen yeni bir yönetmeliðin hazýrlanmasý gerektiði 
görüþünde olan baþkanlýðýmýz, yeni yönetmeliðin  hazýrlanmasýna en fazla deneyime 
sahip 3-4 tane mühendisin katýlýmýyla destek vermiþ, kurum görüþlerimiz komisyonda 
dile getirilmiþtir.

YENÝ YÖNETMELÝÐÝN UYGULAMAYA KONULMASI

2002 Yýlýnýn haziran ayýnda, yönetmelik taslaðý üzerinde komisyonun mutabakatý 
saðlanmýþtýr. Ayný tarihte Baþkanlýðýmýzýn 2002 yýlý ihale ön çalýþmalarý da 
tamamlanmýþtý, ancak bütün çalýþmalar mevcut yönetmelik kapsamýnda yapýlmýþtý. 
Mevcut yönetmeliðe göre ihale yapýlmasý halinde, yapýlan bu iþlerin ilerde yeni 
yönetmelik çerçevesinde yeniden alýnmasý  gerekeceðini göz önüne alan 
Baþkanlýðýmýz, harcanacak emek ve paranýn boþa gitmemesi düþüncesiyle, yeni 
yönetmelik taslaðýný uygulamaya koymanýn arayýþý içine girmiþtir. Ýlk olarak çizim 
programcýlarý ile görüþülmüþ ve ihale yapmamýz halinde, programlarýnda  yeni 
yönetmeliðe baðlý deðiþiklikleri, iþlerin çizim aþamasýna gelmesine kadar bitirip 
bitiremeyecekleri  öðrenilmiþtir. Olumlu cevaplar alýnmasý üzerine yeni yönetmelik 
taslaðý Özel Teknik Þartname olarak hazýrlanmýþtýr. Buna baðlý olarak yeni birim 
fiyatlar üretilmiþtir. Yeni yönetmelik ve birim fiyatlarýn uygulanmasý düþüncemiz, 
Bankamýz Yönetim Kuruluna sunularak bu yönde Yönetim Kurulu Kararý 
çýkartýlmýþtýr. Bundan sonra da ihale hazýrlýklarý baþlatýlmýþ,  keþif hesaplarý gözden 
geçirilmiþ, iþ süresi tespitleri yeniden yapýlmýþ ve örnek ihale dosyalarý yeniden 
hazýrlanarak, Aðustos ayý içerisinde 110 belediyenin halihazýr harita ihalesi 
gerçekleþtirilmiþtir.

Ýhaleleri takiben, birer haftalýk 4 ayrý dönem halinde  düzenlenen seminerlerle,  Merkez 
ve Bölge Kontrol Mühendislerine, yeni yönetmelik irdeleme ve tartýþma zemini de 
oluþturularak anlatýlmýþtýr. Bu seminerler sonucu oluþan bazý kararlar da Bölge 
Müdürlüklerimize yazý ile duyurularak uygulamada birlik saðlanmýþtýr.

Yapým aþamasýnda karþýlaþýlan sorunlar, yönetmelik komisyonunda görev alan 
arkadaþlarýn da görüþleri alýnarak, geniþ katýmlý heyetlerce çözülmüþtür.Bu sorunlardan 
elde edilen deneyimler sonucu oluþan görüþlerimiz, 14.03.2003 tarihinde kurum 
görüþlerinin ele alýndýðý Yönetmelik Komisyonu toplantýsýnda dile getirilmiþ ve büyük 
bir kýsmý Komisyonca uygun görülerek, taslakta gerekli deðiþiklikler  yapýlmýþtýr.

Çizim  programlarýnýn bir kýsmý bu yönetmeliðin gerektirdiði düzenlemeleri belirli bir 
aþamaya getirmiþlerdir. Bu gün itibariyle bu programlar kendi yapýsý içerisinde 
yönetmeliðe uygun çizim yapabilmektedir, ancak UVDF çalýþmalarýnda kesin 
çözümler henüz üretilememiþtir. Demin  Emin bey sonuca ulaþýldýðýný söyledi ama bu 
henüz pratiðe geçmedi.        
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Ýki Yýlý geçen bir zamandýr yapýlan çalýþmalar sonucunda yatay ve düþey 
referanslarýnda sorun olmayan, çaðý yakalayan, teknolojik geliþmelere açýk , bilgi 
paylaþýmýna yönelik, ülke kaynaklarýnýn daha iyi kullanýlmasýný saðlayacak kalýcý bir 
yönetmeliðin oluþturulduðu kanaatindeyim. Emeði geçen tüm meslektaþlarýma 
teþekkür ediyorum.

TEMENNÝLER

Bu yönetmelik ülke çapýnda üretilecek haritalarýn ayný standartlarda, her türlü 
kullanýma hizmet verecek þekilde üretilmesini hedeflemektedir. 

Bu yönetmelikle oluþturulan proje izleme merkezi hizmet tekrarýný önleyerek , ülke 
kaynaklarýnýn verimli bir þekilde kullanýlmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle tüm kamu 
kurumlarýnýn bu birime bilgi aktarmasý, keza bu merkezinde hýzlý bir þekilde taleplere 
cevap vermesi çok önemli bir husustur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'ne yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden 2 sene 
sonraya kadar muafiyet tanýnmýþtýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün bu  
muafiyeti minimum seviyede kullanmasý da ülke menfaatine olacaktýr.Beni 
dinlediðiniz için teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet Mustafa Kemal YERTUTAN'a teþekkür ediyorum. 
Ýller Bankasýnýn görüþlerini ve uygulamada ortaya çýkan, elde ettikleri deneyimleri 
anlattý. Biz 14 Martta yaptýðýmýz toplantýda Ýller Bankasýnýn elde ettiði bu deneyimler 
sonucunda yönetmelikte gereken iyileþtirmeleri de  yaptýk, onlarý yerleþtirdik. Þimdi 
tabi ki, yönetmelikle ilgili çok fazla söylenecek söz olabilir. Bu nedenle burada biz 
konuþmayý býrakýyoruz. Sorularýnýzla problemi daha detaylý olarak inceleyebiliriz. 
Buyurun. Buyurun Nihat Bey, ilk soruyu. 

NÝHAT BEY - Bütün panelistlere, konuþmacýlara, Sayýn Hocamýza teþekkür ediyorum 
ben de. Ben bir iki küçük katkýda bulunmak istiyorum konuþmacýlara. Birincisi Sayýn 
Þenol Hocam pastayý büyütmekten bahsettiler. Elbette bu çok önemli bizim için ancak, 
bunun yönetmeliðe ne kadar yükleyebiliriz? Onu bilemiyor. Benim buradaki önerim 
kamu sorumluluðu taþýyan lisanslý harita kadastro mühendislik bürolarý bizim yeni bir 
kaynak gerektirmeden, sadece tapu kadastrodaki yaþatma hizmetlerinin kurum dýþýna 
çýkarýlmasýyla yaratýlabilecek çok büyük bir kaynak, en azýndan 50 milyon Dolar 
civarýnda bir kaynak olduðu tahmin edilmektedir. Çünkü, yýlda yaklaþýk 1 milyon 
deðiþiklik iþlemi yapýlmaktadýr, Tapu Kadastro Ýdaresinde. Bunun dýþarýya 
çýkarýlmasýyla bin tane büro, yani her büro yýlda bin iþlem demektir. Bu yaklaþýk olarak 
100, 150 milyarlýk bir ciro anlamýna gelir. 1000 büro ayakta durabilir, bu hiçbir yatýrým  
gerektirmeyen bir kaynaktýr üstelik. Yani, bütçeden bir kaynak talep etmeyen bir 
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kaynaktýr. Ayrýca, benim sunuþumda arazi kayýt sistemi ve çiftçi bildirimlerinden 
bahsetmiþtim. Orada 1 yýl içersinde yanlýþ bildirimden dolayý çiftçilere ödenen fazla 
ödemenin 400 milyon Dolar gibi bir meblað tuttuðundan bahsediliyor. Belki daha da 
yüksek bu. Bu sadece yanlýþ bildirimden, hatalý olabilir, kasýtlý olabilir bilemiyorum. 
Ancak, burada da harita mühendislerine çok büyük bir görev ve  potansiyel bulunduðu 
kanaatindeyim. Ayrýca, medeni kanunda bir deðiþiklik yapýldý. Bu deðiþiklik kadastro 
tüzüðü diye yeni bir ifade getirildi medeni kanunda. Buna biz önce çok tepki gösterdik, 
kadastro tüzüðü nedir diye? Düþündükçe bunun avantaj olabileceðini de varsaydýk. 
Özellikle tescile konu haritalarýn yapýmýnda harita mühendislerine, bu tüzük dikkatli 
oluþturulursa çok büyük, özellikle genelgelerle falan getirilen yetkilerin, tüzükle ge-
tirilebileceðini, tescile konu harita planlarý açýsýndan düþündük ve odamýzla bu konuda 
bir iþbirliði yapacaðýz, yakýn bir zamanda. Bu tüzük hazýrlamasý çalýþmalarýnda. 

Bir de, Doðan Hocamýzýn ve Rasim Hocamýz yüksek çözünürlükten bahsettiler. Bu 
biraz kimyasal bir terim gibi geldi bana. Çünkü, büyük ölçekli ve küçük ölçekli 
kavramý artýk yerleþti hocam yani, yeni bir terminoloji tartýþmasýna gerek var mý? 
Biliyorum. Çünkü, Ýngilizce'de de large scala, small scala olarak geçiyor bu. 
Uluslararasý terminoloji de bu þekilde. Buna bazý terminolojilerin de yerleþmesi lazým. 
Standart burada da gerekiyor.

Emin BANK arkadaþýmýzýn konuþmasýna gerçekten çok teþekkür ediyorum, o 
çalýþmaya. Ýlk defa, yazýlým þirketleri bir araya gelerek rekabet ortamýndan uzak, bir 
masa etrafýna oturmuþlar ve önemli bir aþamaya gelmiþler. Eksik olabilir ama bu çok, 
çok önemli bence. Bir standartlar açýsýndan, bu komisyonun sürekli komisyon haline 
gelmesi ile de dinamik olan deðiþikliklerin bunun üzerine iþlenebileceðini 
düþünüyorum. Teþekkür ediyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben de teþekkür ederim. 

KATILIMCI - Söz almak istiyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Buyurun.

KUÞÇU - Deðerli Meslektaþlarým. Dün bu salonda Globalizm ve Mühendislik ile ilgili 
bir panel vardý. O paneldeki deðerli panelistlerden birisinin “Mevlüt bitmeden cemaat 
daðýldý“ þeklinde bir esprisi olmuþtu. Bizde de biraz öyle oldu galiba.

Deðerli katýlýmcýlar, sanýyorum çoðumuz burada anlatýlanlarý  anlamakta, kavramakta 
güçlük çekiyoruz. Zira þu ön sýrada oturan, okul sýralarýnda ve meslek yaþantýsýnda çok 
baþarýlý olmuþ bir sýnýf arkadaþýmýn bile bu durumda olduðunu, buradan fark 
edebiliyorum. 
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Deðerli Arkadaþlarým, bu konuþulan konular, akademik bir çalýþmanýn sunusu deðildir. 
Her mühendisin kolaylýkla anlamasý, kavrayýp uygulamasý gereken bir uygulama 
yönetmeliðidir. Çok çalýþýlmýþ, emek harcanmýþ, ortaya ayrýntýlý  bir sonuç çýkmýþ, 
özverili çalýþmalarý için Baþkan' a ve diðer emeði geçenlere ben de teþekkür ederim. 
Ancak çýkmasýný arzu etmeme raðmen uygunluðu ve uygulanabilirliði konusunda 
endiþelerimiz vardýr.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü' nün uygulamaya geçmek için iki yýl süre 
istemesini, bu endiþemin doðrulanmasý olarak deðerlendiriyorum. Bu durumda, zaten 
zor ayakta duran küçük mühendislik bürolarýndan hemen uygulanmasýný istemek 
doðru olur mu? Anlaþýlan, yönetmeliði anlayýp uygulayabilmek için iki yýllýk hizmet içi 
eðitim gerekecek. Bir diðer husus ta, yönetmeliklerde, þartnamelerde, farklý yol, 
yöntem, iþlem, donaným ve teknolojilerle üretilmesi, elde edilmesi mümkün olabilen 
mal ve hizmet üretimleri için belirli bir yöntem, teknoloji, iþlem vb. önerilmesi isabetli 
olmayan temel esaslardandýr. Burada bu temel yaklaþýma uymayan (örneðin, GPS 
uygulamalarýnýn ayrýntýlarý ile yer almasý vb.) durumlarý da görmekteyiz. Her konuda 
siz kriterlerinizi koyarsýnýz, isteyen istediði yol ve yöntemi uygulayarak bu kriterleri 
saðlar. Yönetmeliðin saðlam bir jeodezik alt yapýya baðlý standart sayýsal harita ve 
harita bilgileri üretimini saðlayacak bir çerçeve oluþturmasý, ayrýntýlarýn alt 
yönetmeliklerde yer almasý daha uygun olurdu. Zira bilgi sayýsal ve saðlam olursa, 
iþlenmesi, þekillendirilmesi zor iþ deðildir. 

Deðerli meslektaþlarým, bu konuda burada dile getirdiðim hususlar sadece benim 
kiþisel fikirlerim deðil, ayný zamanda Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliði Bölümü'nün de görüþleridir. Tekrar teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Hocamýza teþekkür ediyorum. Tabi Türkiye yönetmeliðe 
yeni baþlamadý. Bir yönetmelik geleneði var, içeriði ve kapsam orada belirlenmiþtir. 
Biz o içerik ve kapsamý deðiþtirseydik daha da ters ve aksi durumlar ortaya çýkabilirdi. 
O içerik ve kapsam yoðunluðu aynen devam ettirilmiþtir. Basit yönetmelik dediðimiz 
zaman, bir makine parçasýnýn üretimi nasýl basit deðilse, bizim bir jeodezik çalýþmada 
da bir veri üretimi olayý basit deðildir. Makine parçasý da, bir  makine mühendisi pösteki 
sayar gibi her þeyi adým adým yönetmeliðe uyarak yapacaksa, jeodezi fotogrametri 
mühendisi de, disiplinli olacaksa, bu kurallara uymak zorundadýr. Bu disiplinin 
gereðidir. Ne kadar yüksek standartlar olursa yönetmelikte o kadar ileriye gideriz. 
Diðer disiplinler arasýnda kendimizi gösterebiliriz. Basitlik bizim, basit kalmamýzý 
saðlar. Bu temel düþünce, sadece benim deðil,  Yönetmelik komisyonundaki diðer 
arkadaþlarýmýn da düþüncesiydi ve bu þekilde yönetmeliðe baktýk biz. Basit yönetmelik 
biz kalfalýk ya da topograflýk yaptýrmýyoruz. GPS teknolojisi, basit deðildir. Bütün 
kurallarýyla uygulanmasý gerekir. Geoid basit deðildir, kurallarýyla uygulanmasý 
gerekir. Sadece biz uygulamýyoruz, dünya böyle yapýyor. Ben bütün dünyanýn 
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yönetmeliklerinin hepsini inceledim, pösteki sayar gibi. Bu yönetmeliklerin hiçbirinde 
basitlik yok. Hepsi çok detaylýdýr. Bir örnek vereyim; bir takeometrik alýmda, aldýðýnýz 
75 noktanýn, çýkýþýný yapacaksýnýz, görselleþtireceksiniz, gidip araziye bakacaksýnýz, 
doðru mu? Deðil mi? Kontrol edeceksiniz. Bunu diyor, ondan sonra onaylayacaksýnýz 
diyor. Bu bir yönetmelik maddesidir. Biz bunu koyamadýk. Ýçimdedir bu. Bunun gibi 
bir çok madde var. Ama biz, bizim teknolojimizle en azýndan ekonomik olarak 
yapabileceklerimizin minimumunu buraya koymaya çalýþtýk.  Bizim amacýmýz buydu. 
Ne kadar basitleþtirirseniz, sizi de o oranda basit görürler. Bir topografýn yapacaðý iþi 
topograf yapar. Mühendis, mühendisin yapacaðý iþi  yapar. Biz binanýn 
projelendirilmesinde ne kadar detaya dikkat ediyorsa bir inþaat mühendisi, jeodezi 
fotogrametri mühendisi de bir noktanýn üzerindeki iþaretinin duruþuna bile dikkat 
etmek zorundadýr. Bu bizim disiplinimizdir. Biz bunu böyle benimsersek geliþiriz. 
Benimsemez isek þimdiki durumdan daha kötüye düþeriz. “Bizi kimse dikkate 
almýyor” dediðimizde, nasýl dikkate alacaklar? Bizi dikkate almanýn, þartý nedir? 
Yaptýðýnýzdýr, kurallarýnýzdýr, standartlarýnýzdýr. Kuralý ve standardý basit olan, 
basitlenir. Biz bu düþünceyle hareket ettik. Hocamýzýn düþüncesi baþýndan beri kendi 
düþüncesiydi. Doðru, ama bu da var. Bunu da deðerlendirmemiz gerekiyor. Teþekkür 
ederim.

KUÞÇU - Ýznimizle bölümümün düþüncesidir. Benim düþüncem deðil. 20 tane öðretim 
elemaným var. Biz, ben bunlarý orada tartýþtým da geldim, affedersiniz. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet bir arkadaþýmýz, siz arkadaki arkadaþ. Ben sýraya 
koydum, siz öncelikle, sýraya koydum. Buyurun, adýnýz, soyadýnýz…

ERBAÞ - Özgür ERBAÞ, Antalya Kadastro Müdürlüðünden katýlýyorum. Doçent 
Doktor Rahmi Nurhan ÇELÝK Hocama bir soru sormak istiyorum. Yeni, hazýrlanan 
yönetmelik çerçevesinde GPS ile nivelmanýn TG99 aðý ile mümkün hale getirildiðini 
ancak, bu aðýn seyrek olduðunu, yapýlacak olan lokal çalýþmalarla, lokal jeoidlerin 
oluþturulabileceðini söylediniz. Yeni oluþturulacak lokal aðlarýn sýnýrlarýnýn ne olduðu, 
ne kadarlýk bir alan kapsadýðý, güvenirliði ve kullanýlabilirliði kuruluþ olarak hangi 
kuruluþun denetiminde olacak? Bu konuda yönetmelikte bir hüküm var mý?

ÇELÝK - Þimdi TG99A geoidi dayanak nokta sýklýðý dolayýsýyla mutlak doðruluðu 
belirli yerlerde bir metreye varmaktadýr. Yani, ortometrik yükseklik saðlamak 
konusunda ama bazý yerlerde de 10, 15 santimetreye düþmektedir bu. Þimdi, 
yönetmelikte iki yöntem öneriliyor. Bu yöntemlerden bir  tanesi; o bölgedeki TG99'un 
modelini birkaç tane ortometrik yüksekliði bilinen noktadan kontrol ederek, o bölgeden 
bir trend geçirmek mümkün ve o trend ile oradaki TG99A'yý geliþtirip kullanmak 
mümkün. Ya da o kontrol sýrasýnda TG99A'nýn kullanýlabilirliðini gösterip,  TG99A'yý 
direk olarak kullanabilirsiniz. TG99A'nýn kullanýmý da þöyle; ölçme yaptýðýnýz GPS 
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noktalarýndaki enlem, boylam deðerlerini ve elipsoidal yükseklik deðerini Harita Genel 
Komutanlýðýna gönderdiðiniz zaman, onlar modele uygulayarak size oranýn ortometrik 
yüksekliðini ve geoid yüksekliðini gönderiyorlar. Ya da siz kendi bölgenizde bir 
nivelman aðý kurarak o nivelman noktalarýnda yapacaðýnýz GPS ölçmeleriyle, GPS 
nivelman yüksekliklerinin farklarýndan orada lokal bir geoid geçirebilirsiniz ve çalýþma 
alanýnýzda bu lokal geoidi kullanabilirsiniz.  Tabi, mümkün olduðu kadar dýþýna taþmasý 
gerekiyor. Çünkü, geoid öyle bir yüzey ki, çok düzensiz bir yüzey. O nedenle 
ekstrapolasyona kesinlikle gelmeyen bir yüzey. Geliþtirdiðiniz lokal geoid modeli ile 
yapacaðýnýz geoid çalýþmalarýnýn hepsinin interpolasyon özelliðine sahip olmasý 
gerekiyor. Yani, mutlaka kot geoid yüksekliði üreteceðiniz noktanýn çalýþma alaný 
içinde olmasý gerekli. Þu anda MERLIS Projesinde Sakarya'da geliþtirilen bir geoid 
var, lokal olarak geliþtirildi ve ayný zamanda dýþa doðru çýktýðý zaman TG99A'ya 
çakýþtýrýldý. Böylece, dýþa yayýlma durumunda yani, sistemin dýþýna çýktýðý zaman 
bizim global geoidimiz olan TG99A ile çakýþtýrýlýyor. Böyle yöntemlerde kullanmanýz 
mümkün. Bu iþin kontrolü de size kim bu iþi verdiyse, dolayýsýyla siz kadastro 
müdürlüðünde görevlisiniz. Bunun kontrolü de, sizin tarafýnýzdan yapýlmasý gerekiyor. 
Yani, kurum tarafýndan. Teþekkürler.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ahmet Hocamýz söz aldý. Ben sýrayla söz vereyim. 
Buyurun.

AHMET AKSOY - Teþekkür ederim. Önce ben çok heyecanlandým ve gururlandým. 
Çok görkemli bir çalýþma. Tabi, çok detaylý mý, daha kýsa ifade edilebilir mi, amaçlanan 
hedefe varmak için, o belki tartýþýlabilir ama. Þimdi Türkiye'de harita kadastro 
sektöründe fevkalade bir keyfilik olduðunu göz önünde tutunuz. Eðer siz 
yönetmeliklerinizde bazý þeyleri yine keyfi seçime býrakýrsanýz, bu keyfilik 
süregelecektir, bundan emin olalým. 1988'de çýkan yönetmelik çalýþmalarýnda ben fiili 
olarak görev aldým ve o zaman da bazý yönetmelikleri getirttirdik, dýþarýdan örnek 
olsun diye. Bunlar her konu için, bir cilt biçimindeydi. Yani, detaydan korkmamak 
lazým. Bu hem çalýþmalarý kolaylaþtýran hem de disiplini saðlayan bir olgudur. O 
yüzden Þenol meslektaþýmý çok severim. Onu bu hususlarda ikna etmemiz gerekecek 
her halde. Bunu ayrýca tartýþalým derim. Þimdi bu yönetmelik tabi, ilk bakýþta böyle 
kýsaca aktarýldýðý gibi göz korkutucu. Çok detay var gibi görünüyor ve bunun 
üstesinden nasýl çýkacaðýz diye bir kuþku doðuyor hiç kuþkusuz. Tabi öðreneceðiz ve 
öðrenirken de statik yapýmýmýzý deðiþtireceðiz, gençleþeceðiz belki. Çünkü, yenilik 
insanlarý gençleþtiren bir olgudur. Bunu kabul etmek lazým. Yalnýz bunun yanýnda tabi, 
iþler çoðaldýkça yani, iþ alanlarý  geliþtirelim diyoruz ya, iþler çoðaldýkça bunun getirisi 
de artacaktýr, sanýyorum. Bunu da göz önünde tutalým. Yani, böylece daha çok iþ 
olanaðýna da sahip olacaðýz bir bakýma. 

Bu aþamada ben Mustafa Kemal YERTUTAN arkadaþýmýza bir soru yöneltmek 
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istiyorum. Yeni, yönetmeliðe göre ihale yaptýk, ihale fiyatlarýnda deðiþiklikler olmuþ. 
Acaba, eski yönetmeliðe göre ihale bedelini belirleseydiniz, yahut belirlediniz mi? Yeni 
yönetmelikle bir farký var mý? Yani, getirilecek ek külfetin karþýlýðý gözle görülür 
biçimde midir? Onu ben bir soru olarak rica, isterseniz daha sonra toptan 
cevaplayabilirsiniz. Çünkü, birkaç soruyu burada sýraladým. 

Orhan ERCAN arkadaþýmýz da güzel bir açýklama yaptý ve kadastro yönetmelikten 
çýkarýldý dedi. Ben bunu anlayamadým. Yani, kadastral çalýþmalar yönetmeliðe 
uymayacak mý? Veyahut da göz önünde tutulmayacak mý, yönetmelik? Yönetmelik 
uygulamalarýnda. Onu da sonra cevap verin isterseniz. Daha henüz bitmedi sorum. 
Þimdi burada çok önemli bir geliþim dile getirildi, Üretim Ýzleme Merkezi. Bu 
fevkalade bir yeniliktir. Vaka Harita Genel Komutanlýðýnýn, eski Harita Genel 
Müdürlüðünün görev ve yetki yasasýnda bazý oluþturulan kendileri dýþýnda oluþturulan 
bilgilerin kendi arþivlerine gönderilmesi yasal olarak hükme baðlanmýþtý, o pek 
uygulanamadý, yasa. Þimdi siz bunu, bazý bilgilerin Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðüne gönderilmesini, yönetmelikle saðlamaya çalýþýyorsunuz. Acaba, bir yasa 
olmaksýzýn bu yönetmelik hukuki gücü ve hükümlülüðü göz önünde tutulduðunda 
yeterli olur mu? Ben bundan kuþkuluyum. Yani, mutlaka bir yasaya baðlanmasý 
gerektiðine inanýyorum, bu tür istemlerin. 

Evet, Þahin arkadaþýmýz da deðindi. Bu yönetmeliðin hazýrlanmasýnda özel sektör 
çalýþanlarýný, uzmanlarýnýn görev almalarýný ve kurumlarýnýn istek ve endiþeleri dýþýnda, 
sorunlara meslektaþ ya da kendi uzmanlýk alanlarý gözünden bakarak olumlu katkýlarda 
bulunmasýný, övülecek bir konu olarak burada dile getirmek istiyorum.

Evet, Rasim arkadaþýmýz ve sonra Rahmi ÇELÝK arkadaþýmýz yine Rasim arkadaþýmýz 
üretim izleme merkezinden, Rahmi ÇELÝK arkadaþýmýz da yönetmeliðin amaç 
maddesinde ayný þeylerden bahsetti. Yani, mutlaka bir yasal dayanak olmasý 
gerektiðine inanýyorum bu yaptýrýmlar için. 

Ve Þenol KUÞCU arkadaþýmýz, jeodezik altyapý kamunun görevi olmalýdýr diyor. 
Bunda bir þüphe mi var? Bunda bir þüphe mi var? Kamunun görevi olmasý demek 
kamu mu yapmalýdýr?  Yaptýramaz mý?

KUÞÇU - Evet Deðerli Meslektaþlarým, nasýl ki devlet küçücük bir yerleþim birimine 
hatta, bir konuda hiç maliyet düþünmeden yol, su elektrik vb. altyapý hizmetleri 
getiriyorsa, mülkiyet için imar, yerleþme, haritalama hizmetleri (yani bizim 
sektörümüz) için de buralara bir taþ koysun, bir að kursun. Harita iþi yapanlar da hizmet 
alanýnýn 50-100 km dýþýndan baðlantý  için nokta deðer taþýmasýn. Deðerlere ulaþmak 
için günlerce beklemesin. Bu altyapýyý kamu yapsýn ya da ücretini ödesin yaptýrsýn. 
Söylemek istediðim budur.
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AHMET AKSOY - Öyledir zaten. Bu yönetmeliðin tümü kamunun görevidir. 
Yürütülmesi de kamunun yetkisindedir. Kamu dediðin, kamu kurumlarý mý? Ayrý þey 
mi düþünüyoruz acaba? Yine kamunun görevidir. Çünkü, bu yönetmeliðin görevi. Ýþler 
genel bütçeden karþýlanýlacak iþlerdir. Yani, ister yapsýn ister yaptýrmasýn. Yani, 
kamunun görevi olarak yapýlýyor bir bakýma. Ben o þekilde deðerlendiriyorum. Çok 
teþekkür ediyorum. Daha baþka notlar var ama daha fazla zamanýnýzý olmak 
istemiyorum, sað olun. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim Hocam. Bir konuyu açýklýða 
ulaþtýrmamýz lazým. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü muafiyeti tüm yönetmelikten 
deðildir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünün daðlarda, köylerde, uzak yerlerde çok 
bölgesel, 1000 tane çalýþmasý var, baþlatýlmýþ olan. Bu çalýþmalara, bu yönetmelik 
esaslarýna göre yeniden çalýþmayý götürürsek maliyeti çok yüksek olacak dedi. 
Dolayýsýyla, orada Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünün kýrsal  alanlardaki 
çalýþmalarýnda, baþlatmýþ olduðu çalýþmalarda, bu yönetmelik 2 yýl süreyle 
uygulanmaz demek suretiyle kýrsal alandaki, köylerdeki kadastro çalýþmalarýnýn 
tamamlanmasý esas alýnýyor. Yoksa, kadastronun geri kalan tüm alanlardaki 
uygulamalarda bir muafiyet söz konusu deðil. 

KATILIMCI - 2 yýlla mý sýnýrlý? 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - 2 yýl süre içinde bu iþleri tamamlayacak ve kadastro iþini 
bitirecek, bu yönetmeliðe geçecek. Þimdi,  sanýyorum Hocamýz Mustafa Kemal 
YERTUTAN'a bir soru sordu. 

YERTUTAN - Öncelikle Ýller bankasýnýn uyguladýðý birim fiyatlarýn evveliyatý 
hakkýnda bilgi sunmak isterim. Ýller Bankasýnýn birim fiyatlarý zaten sayýsal harita 
üretimine yönelikti. GPS kullanýmý da bu birim fiyatlar içerisinde yer almýþtý. Bu 
yönetmelik bizim birim fiyatlarýmýzdan, sadece GPS ile ölçü ve nivelman ölçüsü birim 
fiyatlarýmýzda düzeltme yapmamýzý gerektirmiþtir. Bu yönetmeliðe göre tesis edilen 
nirengi sayýlarýnda düþme olmuþtur. Dolayýsiyle genel maliyeti etkileyici çok fazla bir 
deðiþiklik olmadý. Maliyetteki artýþ % 5 seviyesinde bile olmamýþtýr diyebilirim. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Orhan Bey.

ERCAN - Hocam bu kadastroyla ilgili söylediðiniz bölümü cevaplýyorum. Mevcut 
yönetmelikte kadastral ölçmelerle ilgili, yani kadastro tekniði anlamýnda bir bölüm var. 
Yeni yönetmelikte kadastro yapýmýna iliþkin hiçbir bölüm ve madde yok. Mevcut 
yönetmelikte bir bölüm halinde yer almýþtý, tasarýda o bölüm çýkarýldý. Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðü onu kendi içersinde yönerge, yönetmelik herhangi bir þekilde 
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belirleyecek, yayýnlayacak. Ama mevcut yönetmelik ve harita yapým yönetmeliði 
mülkiyete konu deðil. Dolayýsýyla kadastroyla ilgili bölümler yok. 

Ýkinci sorunun cevabý ise þu olmalý. Üretim izleme. Üretimi izleme bugün ülkede 
haritacýlýðýn idaresi anlamýnda en büyük sorunlardan bir tanesi. Örneðin, biz bugün 
Marmara Deprem Bölgesinde bir çalýþma yapýyoruz ve ben sonradan duyuyorum ki, 
Ýller Bankasý da Aðustos ayýnda TUTGA ya dayalý çalýþmalar yapmýþ, bizim bu 
yönetmeliði uygulamýþ. Ben Ýller Bankasýnýn yaptýðýný nereden bileceðim. Sol 
tarafýmda oturan kiþi, arkadaþým “Alo, ne yaptýnýz” deyip öyle öðrenebiliyorum. Ama 
DSÝ'de kimseyi tanýmýyorum. Ne yaptýðýný ben bilmiyorum ve ben orada bir proje 
üretiyorum, kendi kendime maliyet analizi yapýyorum. Ve Ýller Bankasýyla yaptýðým 
görüþmeler sonucunda anladým ki, bizim çalýþma yapacaðýmýz 4 yerde, Ýller  Bankasý 
Aðustos 2002 itibariyle ihale yapmýþ. Demek ki, ben harita yapmayacaðým. Þimdi bu 
üretimin gayri resmi, illegal izlenmesi, eþ dost olarak izlenmesi. Bu üretimlerin doðru 
düzgün izlenmesi gerekliliði var. Ve bunun da bir kurum tarafýndan yapýlmasý 
gerekiyor. Bu iþ Tapu Kadastro Genel Müdürlüðüne büyük bir yük getiriyor ama bu iþ 
mutlaka olmalý. GAP Projesi çerçevesinde Diyarbakýr kent bilgi sistemi, 1/1000 ölçekli 
temel harita üretimi, indeksini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben buradan 
kadastro yapacaðým veya Ýller Bankasý orada plana dayalý iþ yapacak. Kimsenin, 
kimseden haberi yok. Bu anlamýyla baktýðýmýzda üretimi mutlaka ve mutlaka 
izleyebilmeliyiz. Arþivleme konusuna gelince, bu arþivlemede öyle bir temel kurum 
olmalý ki, bazýlarý hani zaman zaman belirtiyor. Sivil Harita Müdürlüðü vesaire ben o 
konseptin dýþýna çýkarak diyorum ki; “Bu bir birim ki, Tapu Kadastro da bu iþe talip. 
Üretilmiþ harita ve harita bilgilerinin elektronik ortamda tutmasýndan ve ihtiyaç 
duyulmasý halinde bunu kullanýcýlara sunmasýndan yana.” Tek bir þey var, teklif ve 
iktibas haklarý üretenlere ait. Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüðüne ait deðil. Ama 
arþivi bizden. Bir de önemli bir konu daha var. Bu yönetmelik mevcut yönetmelik, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Devlet Bakanlýðý eli ile 
yürütülüyordu. Þimdi artýk hiçbir kurumun bahanesi yok. Bakanlar kurulu eli ile 
yürütüleceði için tekrar bir yasa çýkarýlmasýnýn veya yasa gücüyle yürütülmesinin 
ancak, bürokrasi olduðunu ve iþi uzatacaðýný düþünüyorum. Teþekkür ederim.  

AKDAÐ - Efendim Erdal AKDAÐ. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Bu iþe emeði 
geçen hocalarýma da teþekkür ediyorum. Ben bu çalýþmalarýn içersinde bir nebze 
bulundum. Teknik yönüyle fevkalade güzel çalýþmalar. Çok emek verildi, çok zaman 
sarf edildi. Yalnýz çok da gecikti. Ancak, ben bazý þeyler söylemek istiyorum. Bu 
fikrimi komisyonlarda da söyledim ancak, bu iþ sonuçlanmýyor. Teknik yön ayrýdýr, 
övünülecek bir çalýþmadýr. Yalnýz bunun mali yönü nasýl halledilecek, ortada yok, 
ekonomisi nerede? Yok. Türkiye'ye ne getirip ne götüreceði de belli deðil. Ne kadar 
getirip, götüreceði de belli deðil. Bir geçiþ dönemi, nasýl saðlanacaðý belli deðil. Bunlar 
çok önemli hususlar, benim söylediðim bu husus. Çok basit, bir hafýzamýzý 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

2459. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



tekrarlayalým. 1988 yönetmeliðinde ben tapu kadastroya candan baðlý, oraya kendimi 
adamýþ bir kiþiyim. 15 yaþýnda ekmeðini yemeye baþladým. 1988 yönetmeliðinde Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü kendi çýkardýðý, yürütmeye koyduðu halde daha 2. ayýnda 
ben bunda yokum dedi. 3 boyutlu harita ben üretmem dedi. Þu iþlerde ben 
kullanmýyorum dedi, ama baþkalarýndan istedi. Ayný havayý, ayný tehlikeyi þu anda da 
görüyorum ben. Çok enteresan bir þey var, çok enteresan. Hani ben bu mesleðe çok 
emek vermiþ bir aðabeyinizim. 70 yaþýndayým, hala da çalýþýyorum, hala da mücadele 
ediyorum. Bilmiyorum ama bilin ki, benim burada Ahmet Aðabeyim var, benim 
büyüðüm. Þimdi bakýn beyler bazý þeyleri yaparken iyi düþünmemiz gerekiyor. Ben 
Þenol Hocamýn tüm dediklerine deðil de, katýldýðým çok yönü var. Ben Bolu'da bir imar 
uygulamasý yapýyorum. Þu anda, þu anda yapýyorum. Arkadaþlarým tanýr beni, þu anda 
yapýyorum. 3 tane imar uygulamasý çýkarýldý. Birisi 8 hektar, 8 milyar bedelli. Biri 12 
hektar, 10 milyar bedelli. En büyüðü de benim iþimdi, 30 hektar 23 milyar bedelli. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü'nün genelgesi olduðunu söylüyor, bana oradaki çok 
sevdiðim kontrol mühendisi arkadaþým. Diyor ki, siz bu iþi TUTGA'lara 
baðlayacaksýnýz. TUTGA'lara baðlayacaksýnýz. Yahu þimdi, 35 kilometre, 40 kilometre 
aralýklý TUTGA'lar var. Benim yaptýðým þeyin hepsi,  30 hektar, öbür arkadaþýn yaptýðý 
3 hektar, öbürünün 5 yahu yapmayýn eylemeyin. “yo, baðlayacaksýn yoksa ben bunu 
kontrole bile almam” buyurun, özel sektörde deðil, kamu sektöründe de 25 sene emek 
vermiþ, tapu kadastroda da 10 yýl çalýþmýþ bir aðabeyinizim, “Tamam dedim kardeþim 
hallederiz, yaparýz” o zamana gelelim, þey yaparýz. Hay hay, dedi. Belediyeye söyledik, 
belediye ihalesi. Belediye devreye girdi, genel müdürlüðe geldik, görüþtüler. Þimdi ben 
Erdal AKDAÐ olarak, orada istikþaf yaptýrdým. Kendi ekibimle, 4 tane de pilye 
dökeceðim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü de öyle tahmin ediyorum ki, bu aylarda 
ekip gönderecek. Orada, ta þeyden aþaðý yukarý 50 kilometre…

Benim yaptýðým alanda, imar uygulamasý yapmýþlar, ama adý imar uygulamasý deðil. 
Ýmar planý olan yerde 15, 16 uygulamýþlar, 3290 uygulamýþlar, bunlar hep yerel 
koordinatlarca 900 rakýmda yapýlan iþler. Þimdi biz elipsoid düzeyinde öyle mi? 
Geoidde,

KATILIMCI - Yerel geoid

AKDAÐ- Yerel geoidde nerede yapacaðýmýzý da bilemiyoruz. Kaç santim fark edecek? 
Bende sayýsal yapýyorum, eskiyi de aynen korumak durumundayým hocam. santimetre 
kare alanlar hesaplatmýþlar. Santimetre kare, imar uygulamasý alanlarý, santimetre kare. 
Efendim Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün genelgesi varmýþ, desimetre kare, alan 
olmalýymýþ. Þimdi ben bunlarý biliyorum. O genelgenin çýkacaðýný biliyorum. Fakat 
bunlarý çok tartýþýp, bu olaylarý aþmamýz lazýmdý. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü 
dolaysýyla çok sevdiðim bir kurum, emeðim olduðu bir kurum, kafa yapýsýný 
deðiþtirmediði sürece bu olmayacaktýr. Bu yönetmelik te uygulanmayacaktýr. Çok özür 
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diliyorum, Orhancýðým çok özür diliyorum. Þimdi 2 sene muafsýnýz. Þimdi yaptýðýnýz 
çalýþmalar þey deðil, benim daha evvel aldýðým halen çýkmamýþ yönetmeliði benden 
istiyorsunuz. Ben de iþte bir þey, %65 ile kýrdýðým bir iþi,  yapma telaþý, en güzel yapma 
telaþýnda olan adam, bu anlayýþla nereye varacaðýz ben bunu anlayamýyorum. Nihat 
çok güzel bir þeyler söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü bunlarý açarsa, þu kadar 
dolarlýk hizmet çýkar dedi. Ne zaman açacaksýnýz? Açtýklarýnýzý kapatmadýnýz mý 
beyler? Lütfen yani. Atçýlarýný kapattýnýz. Ben 62 yaþýnda, 65 yaþýnda gittim. 45 gün bu 
iþlerin doðru dürüst yapýlmasý için þantiye mühendisliði yaptým. Kadastronun sayýsal  
ölçülerini iki bölgede yaptým. Horasan da ve Pýnarbaþý'nda yaptým. Nerede kaldý bu 
iþler? Böyle iþ olsun diye para kazanmama, þunu almamasý pahasýna yaptým. 
Unutulmadý bu hizmetler. Ama unutulmuþ görünüyor. Þimdi bakýn tabi,  olay þöyle 
kaynaklanýyor. Jeologluk'dan gelen bir insan olur, sonuçta böyle olur. Yani, kusura 
bakmayýn ben soru sormuyorum, kendimi eleþtiriyorum. Yani, lütfen, ben protesto 
mahiyetinde jeolog genel müdür çýktýðýnda dýþarý çýktým. Tahammül edemedim. Onun 
gelmemesi lazýmdý buraya. Kim ne söylüyorsa gitsin söylesin. Þimdi bakýn beyler 
parasal yönü olmayan iþ olmaz. Bir de her þeyi teknik üretmekle halledemezsiniz. 
Neden halledemezsiniz. Hocam ben bürokrasinden gelme adamým. Kanun vardýr, 
tüzük vardýr, yönetmelik vardýr, genelge vardýr bunlar bir  sýraya, merasimi bir sýra 
vardýr, sýra merasimi vardýr, sýralanýr. Kanuna dayanmayan yönetmelik olmaz. 
Bakanlar kurulundan deðil, baþbakanlar kurulundan geçirseniz olmaz. Kanuna aykýrý 
yönetmelik olmaz. Yani, lütfen yani bunu tartýþmamýz lazým. Bakanlar kurulundan 
geçince her þey halloluyormuþ. Kendin niye uygulamýyorsun Orhancýðým. Bir dakika, 
sen evvela uygula. Kim bu iþin sahibi? Yüzey aðýnýn sahibi kim? Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü biliyordum ben. Çünkü, TUTGA'larý da oraya…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýsterseniz, biraz…

AKDAÐ - Bir dakika efendim. Bunlar önemli, burada önemli, çok güzel çalýþma 
yöntemi falan koydunuz. Mahiyetini de koydunuz ama bu konular gelmezse…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ama biz Türkiye'nin tüm düzenini iyileþtirmek için burada 
deðiliz.

AKDAÐ - Bir dakika hocam. Lütfen.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu farklý bir konu ama.

AKDAÐ - Ýyileþtirme deðil, bakýn. TUTGA'larýn sahibi kim? Harita Genel 
Komutanlýðý mý? Tapu Kadastro mu? Parasýný biz verdik. Ama ben parayla oradan 
deðer alýyorum. 20 günde alýyorum. Þimdi bu yönetmelikle alacaðýmýz þeylerde nasýl 
çözeceðiz? Kanuna uymayan, nizama uymayan iþleri nasýl çözeceðiz? Ben bunda 
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tereddüt ediyorum. Yönetmeliðimiz çok güzel,  fevkalade güzel, Ýller Bankasý 
uyguladým diyor. Uyguladý, bizde yapýyoruz, Ýller Bankasýyla da iþim var. Mustafa 
Kemal arkadaþýmýzda 3, 5 gibi fark oldu, bir kuruþ fark olmadý. Eskisinden daha kötü. 
Teþekkür ediyorum. Cevap verir vermeyen vermez.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Erdal Beyin söylediði maliyet analizi önemli. Ama biz 
bunu baþýndan da hatýrlýyorsanýz tartýþtýk. Maliyet analizi programa alýnmasý gerekir. 
Hemen bu maliyet analizinin, birim fiyatlarýnýn belirlenip devreye sokulmasý gerekir. 
Bu komisyon çalýþýyor. Tabi oturup, benim yapacak halim yok. O zaman bir 
komisyonun yapmasý gerekiyordu. Onlara sormamýz lazým bu soruyu. Orada, ama dile 
getirdik. Maliyet analizinin yapýlmasý gerekir. Tabi ki, bakýn, Sayýn Erdal Bey dediðiniz 
doðru ama dünya baþka bir biçimde veri üretirken biz de tutup, 3, 5 hektarlýk alanlarda 
bir takým problemler nedeniyle onlarýn peþinden gidersek, þimdiden farklý bir  þey 
olmaz. Bunu genelleþtirirseniz 10 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 5 hektar Türkiye'yi 
tamamen parça parça da yapabilirsiniz. 

AKDAÐ - ??? (mikrofonsuz)

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu da çýkýþ yolu deðil. Türkiye'nin problemlerini bu 
yönetmelik çözemez.

AKDAÐ - Sayýn Hocam bakýn tapu kadastronun 1000 yerde, 1000 özel yapýlmýþ bir 
þeye bir bak diyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Bakýn ilk toplantýda dedik, deðil mi? Hiç kimsenin, hiçbir 
kurumun ne yaptýðý artýk bizi ilgilendirmez, bir beyaz sayfa çekelim, þimdi biz ne 
yaptýðýmýza bakalým. O yönetmelik konusunu hatýrlýyorsunuz.

AKDAÐ - o zaman böyle bir…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - O beyaz sayfayý þimdi çekelim. Bundan sonraki 
taahhütlere bakalým diye düþünüyorum. Teþekkür ederim. 

AKDAÐ - Ama þimdi olmuyor yani, bakýn buna ýlýmlý yaklaþtýk. 1000 ayrý yerde, 1000 
ayrý bilmem köyde bilmem ne ýlýmlý yaklaþtýk.

KATILIMCI - Lütfen karþýlýklý konuþmayalým. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Sayýn Doðan UÇAR'a evet.
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UÇAR- Notum var burada. Ayrýntýya girmek istemiyorum ama bayaðý uzun tartýþmalar 
oldu. Benim söyleyeceklerimde tahmin ediyorum, en az bir saatlik bir tartýþma 
yaratabilir. Çünkü, ben bu iþin baþlangýcýndan beri  kendi prensiplerim nedeniyle içinde 
olmadým. Dolayýsýyla þu andaki yönetmeliðin mevcut durumuna iliþkin öyle 
görüyorum ki, zaten sunu yapan komisyondaki arkadaþlarýmda ifade ettiler. Ben 
onlarýn ifadelerinden aldýðým þu, daha kendi içlerinde bile bazý kavramlarda farklý 
konuþtular. Yani, açýk seçik, bilmiyorum kendileri farkýna vardýlar mý? Ben onlarý not 
ettim ama deðinmiyorum. Ama yine de belli bir çalýþma ortaya çýkmýþtýr, benim 
prensiplerime uymayabilir, arkadaþlarýmý ben harcadýklarý emekleri  için kutluyorum 
hakikaten. Fedakarca yapýlmýþ bir þeydir. Ben kendilerinin çalýþtýðý çalýþma biçimiyle 
bu çalýþmalara girmeyeceðimi söyledim. Girmedim ama onlar girdiler, yaptýlar. Bu bir 
yöntem meselesidir, prensip meselesidir. Ama yapmýþlardýr, eksikleri gedikleri 
özellikle Emin Bey açýk seçik söyledi, itiraf etti. Bunlarýn mutlaka ve mutlaka 
giderilmesi lazým. Ama giderme yöntemi nedir? Ne deðildir? Onu komisyon kendi 
içinde tekrar deðerlendirir diye düþünüyorum. Tabi ben Þenol KUÞÇU Hocaya da bazý 
yerlerde katýlýyorum. Örneðin, veri toplama yöntemleri günden güne deðiþir. Bunu 
standart haline getirmek çok saðlýklý bir þey deðil. Yazýlý bir metin haline getirmek ve 
insanlarý zorlamak, iki gün sonra hangi teknolojinin veri toplamada geleceðini biliyor 
muyuz? Belki bu yönetmeliðe þöyle bir þey konabilir. Bunun önlenmesi lazým mutlaka. 
Denilebilir ki, ilgili kurumlar 6 ay, 1 sene periyotla hangi tür yöntemlerle verilerin 
toplanmasýný kabul edeceklerini yayýnlarlar, zorunlu olurlar böyle bir þey yayýnlamaya. 
Belki baþka aþamalarda da böyle bir þeyler yapýlabilir, diye düþünüyorum. Tabi diðer 
taraftan verilerin copyright haklarý var, telif haklarý var. Orada veriyi ben bir firma 
olarak ürettim. Bana iþi veren firma da Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü, verinin sahibi 
kim? Ýller Bankasý mý? Yoksa ben miyim? Firma mý? Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü 
deðil mi? Mantýklý olan o. Bu durumda verilerin bir kýsmýný tuttu elinde, kopyasýný 
yapar. Her þey sayýsal ortamda. Bunlarý da þu veya bu þekilde ticari amaçlý kullandý. 
Bunun cezai müeyyidesi var mý? Ne olacak kullanýr. Satar gerekirse, baþka projeler için 
kullanabilir. Bunlarý nasýl önleyeceðiz? Bunlarý mutlaka, yönetmelikte yani, ben 
yöntemliði ayrýntýlý okumadým. Açýk seçik söyleyeyim. Ama þu anda burada yapýlan 
konuþmalardan çýkardýðým sonuçlar, bunlar. Yönetmeliði, bu kadar uzman kiþinin, 
meslektaþýmýn bir buçuk sene, iki sene emek vererek bu kadar toplantýlar yapmýþlar, 
konuþmuþlar ben bir kiþi olarak, tek bir birey olarak oturacaðým bütün maddelerini 
okuyacaðým, bunun arkasýndaki fikirleri bilmeyeceðim, tartýþmalarý bilmeden bir 
eleþtiriler manzumesi hazýrlayacaðým. Bunu hangi eleman yaptý, meslektaþlarýmýn 
arasýnda. Böyle bir þey yapýlmasý mümkün deðil. Yapmaz, kimse yapmaz. Görüþ 
istemek yani, böyle yazýyla görüþ istemek çok saðlýklý yöntem bu iþlerin 
yürütülmesinde kesinlikle deðil diye düþünüyorum. Tabi XML bir de yanlýþ 
yorumlanýyor, XML bir format deðil arkadaþlar, çok rica ederim arkadaþlar yani, 
kavramlarý karýþtýrmayalým. XML deðiþik sistemlerde üretilmiþ verilerin özellikle Web 
tabanlý, birbirine taþýnabilirliðini baþka iþlemler yaný sýra, baþka fonksiyonlarýn yaný 
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sýra saðlayan bir araç. Bunun adý kýsaltýlmýþý, Exensible Markup Language Ýngilizcesi. 
Bir dil yani. Bu araç, bir format deðil. Ama DXF bir formattýr, DGM bir formattýr gayet 
tabi. Ama XML bir format deðil ki. Lütfen bu kavramlarý kullanýrken de ilgili yerlerde, 
bir mesleðimizin çýkarsa, inþallah çýkar eksiðiyle, gediðiyle neyse. Þu andaki 
durumdan þüphesiz daha iyi olacaktýr. Uygulayýcý kurumlar bunu ifade ettiler. 
Kavramlar da mesleðimizin yüz aký ya da yüz karasý olacaktýr. Yüz aký olmasý için, bu 
kavramlar üzerine çok ciddi, durulmasý gerekli diye düþünüyorum. 

Benim dikkatimi çeken bu, obje kataloðu, detay kataloðu neyse, oble baþka, detay 
baþkadýr. Emin Beyin de ifade ettiði gibi.  Çok açýk deðil yani, tablolar arasýndaki 
iliþkilerin kurulmasý iyi deðil. Ýyi düzenlenmiþ bir yapýsý yok. Doküman olarak iyi bir 
yapýsý yok. Lütfen bu detaylar, öznitelik deðerleri, öznitelikler isimleri vesaire, bunlarýn 
iþaretlerle iliþkileri, bunlarýn çok daha anlaþýlýr biçimde insanlar tarafýndan, yeniden bir 
edit'lenmesi, düzenlenmesi, döküman edilmesi gerekli diye ben kiþisel olarak 
düþünüyorum. Tabi, benim çok sevmediðim, kavramlar çok önem veriyorum, dikkat 
ederseniz, beni baþka toplantýlarda da gören meslektaþlarým bileceklerdir bu konudaki 
hasiyetimi. Semboloji diye bir þey yok. Semboloji deðil, iþaret bunun adý. Bunu niye 
iþaret demekten kaçýnýyoruz? Bir türlü anlamýyorum. Sembol baþka bir þeydir. Sembol; 
düþünsel isimleri, kavramlarý göstermekte kullanýlan iþaretlerdir. Sembol de bir iþarettir 
ama harita iþareti deðildir. Biz haritalarda düþünsel olarak var olan objelerle 
ilgilenmiyoruz. Yani, barýþ gibi, aþk gibi, sevgi gibi, özgürlük gibi, saldýrganlýk gibi 
insandan insana deðeri deðiþebilen, modeli deðiþebilen kafamýzda, beynimizde 
kavramlarla ilgilenmiyoruz ki. Somut nesnelerle ilgileniyoruz mekandaki. Bunlarýn 
gösterimde kullanýlanlarý iþarettir, haydi bilemediniz, biz harita iþareti diyebiliriz. 
Semboloji kavramýn da doðrusu kesin ve kesin anlamakta sýkýntý çekiyorum. Yani, 
Amerikan kökenli literatürde böyle söyleniyor diye, hiç mantýk süzgecimizden 
geçirmeden ya da bir firma böyle söylüyor diye hiç mantýk süzgecimizden geçirmeden 
aldýðýmýz eðitimi öðretimi bir tarafa iterek, elimizin tersiyle bu tür kavramlarý 
kullanmanýn bize onur getirmeyeceðini ifade etmek istiyorum. Bize prim 
getirmeyeceðini ifade etmek istiyorum. Daha fazla notlarým da var ama hepsine 
deðinmek istemiyorum. Tekrar beni sabýrla dinlediðiniz için teþekkür ediyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Sayýn Doðan UÇAR'a teþekkür ediyorum ama 
benimle ilgili belki burada veri toplama yöntemleriyle ilgili konular Þenol Hoca da ayný 
þeyi söyledi. Þimdi bir yönetmelik veriyi üreten bir kurumla ilgilidir, bir de yapýlan iþi 
kontrol eden kiþi ile iliþkilidir. Eðer bu iki kontrol edenle, üreten arasýndaki köprüyü 
saðlayamazsanýz, o zaman Türkiye'de olduðu gibi çok sayýda problem çýkýyor. Bizim 
yönetmelik komisyonuna katýlan üyelerden büyük bir çoðunluðunun kuþkusu þuydu. 
“Ben bu iþi nasýl kontrol ederim?” buna karþý akademik olarak bizim endiþemiz þuydu; 
“Bu iþi belirli bir doðrulukta ve güvenirlilikte nasýl üretirim?” bu iki düþüncenin 
ortalamasý teknik yönetmeliðe yansýmýþtýr. Benim düþüncem dünya standardý, 
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Avrupa'nýn da aldýðý gibi en yüksek doðrulukla veri  üretmektir. Bunun aksini kimse 
söyleyemez artýk. En yüksek doðrulukta, olasý en yüksek doðrulukta veri üretmektir. 
Çünkü, geleceðin ne göstereceði belli deðil ve bu üretilen, veriyi üretirken de hangi 
yöntemle, ne yapacaksanýz, adým adým o yöntemin kurallarýný koymanýz lazým. Biz bir 
çok þeyi ortadan kaldýralým dedik. Takeometrik alýmda en uzun mesafe 500 metreyi 
býrakalým dedik. Arkadaþlarýmýz dediler ki, hoca siz bunu býrakýrsanýz, kimse poligon 
atmaz, ortaya çýkan problemleri bir bir anlattýlar, hak verdim, yönetmeliðe o þekilde 
koyduk. Çünkü, uygulamada ortaya çýkan problemler bize burada koyduðumuz 
maddelerin gerekliliðini ortaya çýkardý. Ben onun için dedim; komisyon kurulurken 
sadece akademisyenlerden oluþan bir komisyon yeterli deðil. Uygulama hangi 
problemlerle karþýlaþmýþ, neler çýkmýþ? Bunlarý da çok iyi bilmemizde yarar var. Ben 
bunlarýn çok büyük problemler ortaya çýkarabileceðini sonradan gördüm ve 
tartýþmayla, bilimsel yaklaþýmla, uygulamanýn ortasýný bulmaya çalýþtýk, bu açýdan, 
yöntemi serbest býrakalým dendiðinde. Dünyanýn hiçbir ülkesinde yöntem serbest 
býrakýlmamýþtýr. Her yerde uygulanan yöntemler tek tek topografya kitabý yazýlýr gibi 
yazýlmýþtýr. Karþýlaþtýrýn, bütün yönetmelikler böyledir. Bunun aksini bana gösteren 
olursa gelin tartýþalým. Detay söylemesi kolaydýr. Üretim yöntemini serbest býrakalým 
ama uygulayanla, yapanla kontrol eden yesin birbirini. Bu mümkün deðildir. Bu bizim 
yönetmeliðin saðlayacaðýndan çok daha fazla zarar getirir ülkeye. Bu hallere 
düþürmememiz lazým. Mümkün olduðu kadar özlü anlattýk ama uygulamayý da ve 
teoriyi de bir araya getirecek çözümlere ulaþtýk sanýyorum, 21 oturumluk tartýþma 
sonucunda. 21 oturum yeterli mi? Deðil derseniz. Yeterli deðildi. Eðer, biz buraya 
görevlendirilirken komisyon görevlendirilirken, sadece bu çalýþmalara özgü olarak 
görevlendirilmiþ olsaydý arkadaþlarýmýz tabi ki, çok daha iyi sonuç alýnacaðýna 
inanýyorum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü 5 kiþiyi 6 ay, 7 ay yönetmelik için sadece 
görevlendirmiþ olsaydý, baþka iþ vermemiþ olsaydý, diðer kurumlarda ayný þekilde 
gelmiþ olsalardý Yönetmeliðin daha iyi olacaðý kesindi. Ama bu yönetmelik 
komisyonunun yapýsý içersinde ürettiðimiz,  üretilen budur. Buna göre 
deðerlendirmemiz gerekiyor. Tabi bir þey daha var. Bu yönetmelik her seferinde 
tartýþmaya açýk hale getirilmiþtir. Yönetmeliðin bir çok maddesinin deðiþtirilmesine 
kolaylýk getirilmiþtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne olanak saðlanmýþtýr. 
Dolayýsýyla yönetmelik eskisi gibi tümden deðiþim yoluyla deðil, bazý maddelerinin 
deðiþtirilmesi yoluyla iyileþtirilebilir. Bu önemli bir durumdur. Sanýyorum bir çok 
problemi de çözecektir. Teþekkür ederim. 

Þimdi Doðan Hocamýzýn söylediði bir þey daha var. XML formatýyla ilgili  “format mý 
deðil mi?” konusunu Rahmi Hoca açýklamaya çalýþacak. Emin BANK buyurun. 

BANK - Formatýn ismi XML formatý deðil. UVDF formatý, yapýsýný gösterdim. XML 
bazlý bir þey. Yani, dili ASCII, kodlama þeklini de gösterdim. Ben de çok fazla detayýný 
bilmiyorum, yazýlýmcý olmadýðým için. Diðer bir konu, obje kataloðu Access veri 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

2519. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



tabanýnda yapýldý. Burada gösterdiðim sadece, onun rapor bölümüdür. Hiçbir zaman bu 
þekilde böyle sayfalarca deðil veri tabanýnda herhangi bir deðiþikliði yaptýðýnýz zaman 
bütün tablolar birbiriyle iliþkilidir, anýnda deðiþmektedir. Bir de sembol konusu. Ben 
sembol demeye alýþtým, sembol diyorum. O Ýngilizce symbol'dan geliyor. Hocamda 
obje diyor, o da object'ten geliyor. Katalog diyoruz, Ýngilizce catalog'dan geliyor. Bu 
mesleðimize girmiþ artýk. Yani, bence bunu deðiþtirmek için çok büyük bir çaba 
göstermeye bence gerek yok. Bu benim þahsi fikrim ama yönetmelikte sembol 
geçmiyor. Ýþaret olarak yer almýþ durumda onu da gözlemlemiþ durumdayým. Teþekkür 
ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi sýrayla, yazdýðým sýrayla söz vermek istiyorum. Erol 
KÖKTÜRK, buyurun.

KÖKTÜRK - Çok teþekkür ediyorum. Ben de emeði geçen bütün meslektaþlarýma; bu 
iki yýl boyunca gönül borcumu iletiyorum buradan öncelikle. Fakat benim merak 
ettiðim soru þu; bu panel bu hazýrlanmýþ olan ve son aþamasýna geldiði söylenen, artýk 
yürürlüðü için çaba harcandýðýný sandýðý  bu yönetmelik taslaðýný bir tanýtým toplantýsý 
mýydý ki öyle algýlýyorum aslýnda ben. Yani, sonunda bu düzenleme kurulu burada 
yapýlan tartýþmalarý derleyip toparlayýp da, bu taslaðýn son biçiminde yeniden bir 
deðiþiklik yapacak mý? Yapacak mý böyle bir þey?

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Yok. Bitti.

KÖKTÜRK - O zaman demek ki, biz bunu yürürlülüðünü konuþmalýyýz. Yürürlülüðü 
konusunda da aslýnda bizim sektörümüzde bir beklentinin olduðunu herkes biliyor. 
Yani, benim söylemek istediðim þu, tabi ki tartýþma yararlý ama bizim bu tartýþmalarý 
belki geleceðe dönük tartýþmalar baðlamýnda deðerlendirip, daha çok bu yönetmeliðin 
yürürlüðü üzerine kafa yormamýz ve yeni bir hükümet kazasýna uðramadan bunun bir 
an önce yürürlüðe girmesi için ne yapýlmasý gerekiyorsa, onun üzerine yoðunlaþmamýz 
gerekiyor, öyle düþünüyorum. Çünkü o yönetmeliði tanýttýðýnýz için de size bu 
baðlamda teþekkür ediyorum. Diyorsunuz ki, tanýtým ve eðitim çalýþmalarý sürecek, 
yürürlükten sonra tabi ki, yönetmelik bir çok yeni yaklaþýmý getiriyor. Bu baðlamda bir 
önerim var. Birde kaygýmý dile getirip bitireceðim sözlerimi. 

Önerim þu; 1988 tarihli yönetmelik odamýz tarafýndan açýklamalý ve örneklemeli olarak 
basýldýðý zaman, sektörde gerçekten büyük bir hizmeti yerine getirmiþti. Ben de bu 
yönetmeliðin yürürlüðe girdikten sonra açýklamalý ve örneklemeli olarak basýlmasýnýn 
doðru olacaðýný düþünüyorum. Dolayýsýyla bu kurulun, sizlerin oluþturduðu kurulun, 
bir açýklamalý yönetmelik üzerindeki çalýþmalarýný sürdürmesinin yararlý olacaðýný, 
çünkü burada bir çok kavram var bir terminoloji eklenebilir arkasýna, maddelerle ilgili, 
kavramlarla ilgili açýklamalar getirilebilir, örnekler konulabilir. Bunun büyük bir 
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boþluðu dolduracaðýný düþünüyorum. Bir diðer kaygým ise þu; üretim konusunda bir 
izleme komitesi tanýmlamaya çalýþýlmýþ ama örneðin Sayýn BANK'ýn haklý olarak 
kaygý dile getirdiði detay ve öznitelik kataloðunda ortaya çýkacak olan bazý 
deðiþikliklerin ve ulusal veri deðiþim formatýnýn yeni versiyonlarýnýn nasýl bir süreklilik 
içinde oluþturulacaðý konusunda bir taným getirilmemiþ. Yani, o zaman buralardaki 
eskimelerin önüne nasýl geçilecek? Bu konuda niye bir önlem düþünmedi bu kurul? 
Onu da sizlerden öðrenmek istiyorum ve teþekkür ediyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Açýklamalý yönetmelik çalýþmalarý 
hemen baþlatýldý, o hazýrlanacak. O Odanýn da göreviydi, dolayýsýyla o konuda çalýþma 
yapýlacak. Çünkü, 15 yýllýk bir ara, teknik ara oldukça fazla bir aradýr. Radikal 
deðiþiklikler getiriyor yönetmelik, dolayýsýyla hepimizin  ona ayak uydurmasý 
gerekiyor. Yönetmelik bir daha tartýþýlmayacak. Þu açýdan tartýþýlmayacak, herkesin 
düþüncesi 3 sene, 5 sene herkese soruldu. Dolayýsýyla söyleyecek olanlar söylediler, 
söylenecek olanlarý ben dosya olarak tutuyorum. Elimde var isteyene gösteririm. Bütün 
Türkiye'den gelen düþünce, odaya gelen düþünceler bir dosyada var bende. Ýsteyene 
gösterebilirim. O düþüncenin içersinden biz bir þey çýkartamadýk. Bu yönetmeliði 
ondan sonra yaptýk. Yani, hazýrlamaya girdik. Bilgiyi iktidar olarak kullanmayalým, 
bilen gelsin koysun ortaya, herkes ne biliyorsa onu paylaþalým. Bilgiyi iktidar olarak 
kullanmaya kalktýðýmýzda hiçbir þey ortak yapýlmaz. Bu temel esastýr, hepimizin bunu 
iyi bilmesi lazým. Bilgi üzerine iktidar kurulmaz, bilgiyi iktidar olarak kullanmayalým. 
Herkes ne biliyorsa, gelsin ortaya koysun ve ortak platformda tartýþalým. Ama bilgiyi 
saklarsanýz, sonra da böyle olmasý gerekir derseniz. Ýþ iþten geçer. Ýþ iþten geçti. Herkes 
artýk bundan sonraki yeni yönetmeliðin tasarýmýna yönelmek zorundadýr. Çünkü, 15 yýl 
geçti, Erdal Beyin dediði gibi geç kaldýk. Oldukça geçtir. 15 yýl deðil, bu yönetmelik 8,  
10 yýlda bitirilmesi gerekiyordu. Türkiye'nin bunu üretememesinin nedenini de 
hepimizin soruþturmasý lazým. Baþkalarýna suç yükleyerek ya da atarak bu iþi çözmek 
mümkün deðildir. O çok kolaycýlýktýr. Herkes yapar onu, þimdiki  durumdan farklý bir 
olay ortaya çýkmaz. Herkes beyaz bir çizgiyi çizsin, ne yapabilirim? Sorgulasýn, ne 
yapabileceðini koysun. Yapalým. Bu bence en iyi yoldur. Hepimizin yapmasý gereken 
yoldur diye düþünüyorum. Ben yönetmelik komisyonunda da bu þekilde çalýþmayý 
düþündüm. Arkadaþlarýmýz sað olsunlar bu düþünceye uydular. Bir takým olduk, son 
günde takým olduðumuzu söylediler. En sevindiðim þeyde oydu, beðendiðin þeyde 
oydu. Hepsine teþekkür ediyorum. Evet, Özgür… sýrayla ben söz veriyorum. Buyurun.

ÖZGÜR KARATAÞ - Bütün panelistlere teþekkür ediyorum. Öncelikle Þenol Hocama 
bir sözüm var. “Bilginin sayýsal olmasý yeter, fazla ayrýntýya girmeyelim” dediler. En 
azýndan yönetmelik bazýnda, ben katýlmýyorum. Þu anda çalýþtýðým projede, elimde 
deðiþik kurumlardan gelmiþ, kent bilgi sistemlerinin veri katmanlarýný oluþturan 
yüzlerce sayýsal bilgi var. Ayrý ayrý katmanlar bunlar ve biz bunlarý düzenlemek için, 
sadece bizim sorunumuz deðil, bütün dünyada olduðu gibi, emeðimizin, zamanýmýzýn 
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ve paramýzýn %75'ini harcamýþ durumdayýz. Dolayýsýyla bilginin sayýsal olmasý deðil, 
sýnýflandýrýlabilir, geliþtirilebilir ve sürdürülebilir bir þekilde elde edilmiþ ve bana o 
þekilde verilmiþ olmasý, sektörün geleceðini kurtaracak diye düþünüyorum. Bu kadar 
meslektaþýmýzýn olduðu bir ortamda da bunun yanlýþ anlatýlmasýnýn, ki kayýtlara da 
geçti ve bunun sizin deðil, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden 20 öðretim 
görevlisinin görüþü olduðunun söylenmesinin yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Çünkü, 
ayný sýkýntýyý 595 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname döneminde Ýnþaat Mühendisleri 
Odasý'na TMMOB görüþlerine aykýrý olarak teknik danýþmanlýk hizmetini veren 
Akademik personel de sergiledi. Oradaki akademik personelin de ayný þunu söylediðini 
hatýrlýyorum baþka bir bilimsel toplantýda “Biz dedik ki, 595'i çýkaralým, yapýlarý bir 
þekilde denetlemeye baþlayalým. Ondan sonra bu iþ düzene girer”. Bu iþ hala düzene 
girmedi! Eðer biz bugünü kurtarmak için bir yönetmelik çýkarýrsak, yarýný kesinlikle 
kurtaramayacaðýz. Onu söylemek istiyorum. Daha sonra genel olarak gördüðüm, 
panelistlerden de yorumlardan da algýladýðým kadarýyla þöyle bir durum var. 
Meslektaþlarýmýzýn eðitimleri sorunlu, kimse gelecek kuþaklara yani, bizlere veya þu 
gün uygulamada bulunanlara güvenmiyor. Doðru, yetersiziz ve teknik bilgimiz az. Etik 
konusunda çok büyük sýkýntýlarýmýz var ama korkunun ecele faydasý yok. Yani, “kolay 
yapalým, bu iþleri bugünü kurtaralým” derseniz, bugünü kurtarabiliriz. Ben bugün 
projemi kurtarýrým bir þekilde. Ama yarýn o proje kullanýlamaz ise benim o aldýðým 
kamu kaynaðý boþa giderse, ben 20 sene sonra yaptýðým iþlerin boþa gittiðini düþünerek 
üzülen bir harita mühendisi konumuna gelmek istemiyorum. Bunun bir þekilde 
engellenmesi gerekir. Bu noktadan bakýnca þimdi mevcut taslaðý ben inceledim. 
Öncelikle herkesin þunu bilmesi gerekir, ben taslaðý incelediðim zaman; “veri toplama 
yöntemi budur, bunun da kurallarý budur” diye bir þeyle karþýlaþmadým. “Eðer verini þu 
yöntemlerle toplarsan kuralý budur, þununla toplarsan budur” diye bir kurgu var orada. 
Yarýn yeni bir teknik çýkarsa zaten onun önü açýk. Bu kurumun güncelleme yetkisine 
sahip olan organý kimse yeni yöntemi de uygulayacak þekilde alt yönerge yapabilir. 
Ama þu anda yöntemler belli ise biz, neden belli olan yöntemlerin, belli olan kurallarýný 
uluslararasý standartlarý inceledikten sonra ülke geçeklerine uygun biçimde 
yönetmeliðe koymayalým? Anlamýyorum ki, yani bir çerçeve bu. Sonra altýný 
doldurmak için 2 ay da alt yönergeyi mi beklememiz gerekiyor, GPS'in oraya girmesi 
için? Bunu yanlýþ buluyorum, onu da tekrar etmek istiyorum. Sonuçta herkes 
mevcudun yetersiz olduðunda birleþiyor. Uluslararasý standartlarýn ve yönetmeliklerin 
de bizim þu anda tartýþtýðýmýz taslaktan daha üstün olduðunu ve daha kapsamlý 
olduðunu kabul ediyor. Amacýn iyi niyet olduðunu kabul ediyoruz. Panelde konuþan 
veya burada olmayan bütün katýlýmcýlarýn bu komisyonda oda çevresinde ya da 
mesleki kuruluþlarda fedakarca hem kiþisel bütçeleriyle hem kiþisel emekleriyle bunu 
bu noktaya getirdiðini de kabul ediyoruz. Dolayýsýyla bize düþen bence hazýrlanmak. 
Bundan öte bir þey yok. “Bu meslek, bu sektör buna hazýrlanamayacak” diyorsanýz, 
“Biz yeni çýkacak yönetmeliðe teknik anlamda ya da etik anlamda hazýr deðiliz. Þu 
sorunumuz var, bu sorunumuz var” diyorsanýz. O ayrý ayrý panellerin, ayrý ayrý 
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tartýþmalarýn konusu ve bunun çözümünü burada bulamayýz. Yapmamýz gereken þey, 
mümkün olduðu kadar bu yönetmeliðe hazýrlanmak. Baþka bir çözüm yolu 
görmüyorum ben, kendi adýma. Özellikle  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
öðrencilerinin de Genç Haritacýlar Günleri'ne gösterdikleri tepkiden, hareketlilikten ve  
canlýlýktan gördüðüm kadarýyla sektörde eðer gençlere bir ufuk, bir vizyon verilirse, ki 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde bunun verildiðine inanýyorum ben, bütün 
üniversitelerimiz gibi. Saðlýklý sonuçlar alýnabilir diye düþünüyorum. Teþekkür 
ediyorum, emeði geçenlere.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim.

KUÞÇU - Sayýn Baþkan söz istiyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Buyurun. 

KUÞÇU - Sataþma gibi bir þey oldu, galiba.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sanmýyorum ama buyurun sizde tabi. 

KATILIMCI - Sayýn Baþkan zamaný lütfen…

KUÞÇU - O zaman söz almayalým mý? 

KATILIMCI - Lütfen...

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Hocamýz konuþsun hemen sýra sizde zaten. Son iki kiþiye 
söz vereceðim, tamam. Buyurun.

KUÞÇU - Deðerli arkadaþlar, genç kardeþimizin,  yönetmeliðe ve yönetmeliði 
yapanlara olan beðenisini ve baðlýlýðýný  saygý ile deðerlendiriyorum. Anlaþýlan kendisi  
üniversitede görev yapýyor. Yani henüz doða ortamýnda deðil, sera ortamýnda. Bu yolda 
bizim kadar km kat etmiþ olsaydý, gerçekleri görüp yaþasaydý, böylesine, tüm 
uygulayýcýlardan ileri ve ayrýntýlý teknolojik istemleri olan bir yönetmeliðe, 
sektörümüzün hazýr olup olmadýðý konusunda bu kadar cesaretli olamazdý.

Deðerli arkadaþlar, aracýnýz, sürücünüz çok iyi olsa bile, araca uygun yolunuz olmaz 
ise, yine istediðiniz yere varamadýðýnýz gibi, aracýnýz da sürücünüz de zarar görebilir. 
Bizim istediðimiz, gelin yolun tamamýnda, baþlangýcýnda tüm sürücüler için yüksek bir 
hýz öngörmeyelim ancak, asgari bir hýzýn altýna da düþmeyelim arayýþýdýr. Bu asgari hýz 
da, tüm konum verilerinin saðlam bir jeodezik altlýða baðlý, standart ve denetlenebilir 
bir doðruluða sahip sayýsal veriler olmasý þeklinde özetlenebilir. Þüphesiz ki bilgilerin  
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sayýsal olmasý tek baþýna yeterli deðildir ama çok gerekli ve önemli bir niteliktir. Çünkü 
veriler sayýsal ve güvenilir olursa bu verilerin þekillendirilmesi, iþlenmesi bilginizin 
bilgisayarýnýzýn niteliðine becerisine baðlý olmaktadýr. Herkesin amacý aynýdýr, yollar 
deðiþiyor. Sonuçta birlikte olmak dileði ile. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum Sayýn KUÞÇU. Evet, Özgür… Sonra 
Onur Hocaya vereceðim.

ÖZGÜR BEY - Aslýnda sormak istediðim sorularýn cevabýný kýsmen aldým ama bu 
söz…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Kýsa o zaman lütfen kýsa.

ÖZGÜR BEY - Bu vesileyle ben tekrar büyük ölçekli haritalarýn yapým yönetmeliði 
komisyonuna baþta Sayýn Baþkan Rasim DENÝZ olmak üzere hepsine teþekkür etmek 
istiyorum. Oldukça özverili bir çalýþma yürütmüþler. Benim merak ettiðim þu; Rahmi 
Nurhan ÇELÝK Hocamýz konuþmasýnda þöyle bir ifade belirtti, “radikal deðiþiklikler 
var ve bu deðiþikliklere nasýl adapte olacaðýz, bu büyük bir problem” dedi. Zaten 
bizlerde iþte bu yönetmeliði burada dinleyince herkesde birden iþte bu nasýl 
uygulanacak? Ve uygulanabilirliði hakkýnda þüpheler oluþtu. Herkesin kafasýnda þu 
anda bu var. Hatta komisyonun içinde de böyle bir tereddüt olduðu açýk. Ben bu 
vesileyle þu soruyu sormak istiyorum. Biz iþte coðrafi bilgi sistemlerinin 
sürdürülebilirliði, güncellenebilirliði gibi konularý görüþüyoruz.  Ayný þeyi bence büyük 
ölçekli haritalarýn yapým yönetmeliði için de düþünmeliyiz. Siz her yönetmelik 
yürürlüðe girdikten sonra ölmeye baþlar dediniz Sayýn Rasim DENÝZ Hocam. Ýþte bir 
yönetmelik yürürlüðe girdiði tarihten itibaren ölmeye baþlýyorsa, iþte biz, bir hasta, her 
hastalandýðýnda onu doktora götürmek, bir heyete göstermek yerine ölmesine en yakýn 
müdahalede bulunmak, ekibi toplayarak bir operasyon yapmak yerine, buna 
zamanýnda çözümler bulmayacak mýyýz? Yani, büyük ölçekli haritalarýn yapým 
yönetmeliði komisyonu düzenli olarak çalýþmayacak mý? Bu süreler hep 15 yýllýk 
süreler sonunda mý gerçekleþecek? Bence bu iþte radikal deðiþiklikler oluyor, 15 yýl 
gibi uzun süre sürdüðünde ve herkes de daha sonra bunun uygulanabilirliði hakkýnda 
bir þüphe oluþuyor, teþekkür ediyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim. Komisyonun sürekliliði, komisyonun 
nasýl kurulacaðý yönetmelikle belirlenmiþ, Bakanlýklararasý  Harita Ýþleri Koordinasyon 
Kurulu, ama bu kurulun yapýsýnýn deðiþtirilmesi bizim elimizde. Þimdiden baþlayýp 
yeni bir yönetmeliðin altyapýsýný hazýrlayacak organizasyonu oluþturmamýz gerekir. Bu 
þimdiye kadar oluþturulmamýþ ama þimdiden sonra oluþturulmayacak anlamýnda deðil. 
Yönetmelik komisyonu eðer ülke için gerekliyse, bizim için gerekliyse o zaman bunun 
platformunun daha iyi þekilde oluþturulmasý lazým. Bunun giriþimini yapmamýz 
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gerekir. Ama önceki yönetmelikte bu çok geç kalýnmýþ bir durumdu. Böyle bir þey 
deðiþtirmek hem durum açýsýndan, siyasal durum açýsýndan hem bizim durumumuz 
açýsýndan mümkün de deðildi belki. Sürekli olarak bu komisyonlar çalýþtýrýlabilir. 
Odada hazýrlýklar yapýlýr, bunun organizasyonunu tamamlarýz diye düþünüyorum, ben. 
Teþekkür ederim. Son olarak Onur Hocamýz. 

ÇELÝK - Ben çok kýsa bir söz almak istiyorum. Biraz korkuttum galiba. Radikal 
deðiþiklikler olup, sonra bunu uygulayamayacaðýz gibi. Ben ona inanmýyorum. Ben bu 
yönetmeliði uygulayanlarý gördüm. Harita Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisi arkadaþlarýmýzý gördüm ve bu uygulamalardan büyük zevk aldýklarýný 
gözlemledim. Burada iki en büyük radikal deðiþiklik ve çok uzun süre ortadan 
kalkmayacak ve teknolojinin de kolay kolay öldüremeyeceði en önemli radikal 
deðiþiklik, bu aðýn 4. boyutudur. Çünkü bizim daha önceki perspektiflerimizde boyut  
eksiði vardý ve bu boyut eksiðinden dolayý hep týkanýyorduk ama þu anda sistemi 4. 
boyuta açmýþ durumdayýz. 4. boyutu açtýðýmýz için çok uzun süreler ben teknolojik 
olarak bu yönetmeliðin sýrtýnýn yere geleceðine inanmýyorum. Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Buyurun, Onur Hocam buyurun. 

GÜRKAN - Onur GÜRKAN teþekkür ederim söz verdiðiniz için. Ben aslýnda 
konuþmak istemiyordum. Ama birkaç kelime söylemek ihtiyacýný hissettim. 
Sýkýldýðýnýzý da biliyorum. Ama bu vesileyle bu güzel çalýþma, daha doðrusu bu güzel 
teknik çalýþma için bütün arkadaþlara, yönetmelik hazýrlýðýný yapan arkadaþlara ve 
burada onu tanýtma gayreti içersinde olan arkadaþlara peþinen teþekkür ederim. Yalnýz 
benim söylemeye çalýþtýðým ne yönetmeliði eleþtireceðim, ne  yönetmeliðin 
içersindeki herhangi maddeyi, ne de herhangi burada konuþan bir arkadaþý, ben biraz 
kendi kendimizi eleþtireceðim. Toplumlarýn hafýzasý galiba toplumsal unutkanlýk denen 
bir þey var. Biraz önce Erdal Aðabeyimiz orada kýzdý da gerçi haklý olarak. Erdal 
AKDAÐ Aðabeyimiz. Þimdi arkadaþlar, Türkiye'de þunlarý  biz yaþadýk. Ben Erdal 
Aðabey gibi þu anda öðretim üyesiyim ama bir zamanlar Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nde mükdeza yazýyordum. Mükdeza yazmak demek þu; Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðü'nün taþra teþkilatýnda karþýlaþtýðý bir teknik sorunu, herhangi bir 
sorunu cevaplayamýyor. Merkeze soruyor, bizde ona tarif ediyorduk. Baktýk ki, Erdal 
KOÇAK arkadaþýmýz da orada. Onunla ayný yerde yapýyorduk bu iþleri. Baktýk ki, ayný 
tip sorunlar çeþitli yerlerden geliyor. Yönetmelik yoktu çünkü, yönetmelik diye hiçbir 
þey yoktu. Vardý bir tane yönetmelik, Ýller Bankasýnýn 74 yönetmeliði vardý, o da bir 
reformdu zaten yani. 124 sayýlý genelge, tamim diyorduk. Bilmiyorum Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðünde çalýþan arkadaþlardan 2 yýl kadar önce duydum ki, hala o 124 
sayýlý genelgeye atýflar var. Bu bir yönetmelik baþlangýcýydý. Daha sonra yalnýz Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü'nde iþte tapulama iþlerinde olacak þekilde bir yönetmelik 
hazýrlandý. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü þey yaptý.  Böyle deneyler yaþayarak 
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geldik. Yýl 1984, 85 bütün bunlarýn yeterli olmadýðýný gördük. Yönetmelik hazýrlayarak 
bir þeyleri düzeltiyorsunuz ama tümü düzeltemiyorsunuz. Tanrýdan bize, bizim Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü'ne ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumdan 
sorumlu bir devlet bakaný geldi o yýllarda. Ve bu kiþi olaya baktýðý zaman görmüþ ki, bu 
iþlerin bir reforma ihtiyacý var. O da reformun da oturup bir yönetmelik hazýrlayarak 
falan olmayacaðýný bilecek kadar akýllý bir insan. Bizleri topladý ve dedi ki, “Bir proje 
hazýrlayýn, TÜBÝTAK'ýn çatýsý altýnda yapacaksýnýz bu iþleri” dedi  ve kaç kiþilik 
ekiptik? Aksoy Hocamýz, burada, o  baþýmýzdaydý projenin. Bir buçuk yýl,  biz 40'a 
yakýn kiþi metodolojisi olan, bakýn metodolojisi olan bir sistem yaklaþýmý içerisinde 4 
aþamalý, baþtan 4 aþamalý öngörülen güdümlü bir proje yaptýk. Bu projenin ikinci 
aþamasýnýn sonunda þimdi AKSOY Hocamýz  ve Erdal AKDAÐ güzel bir þey 
söylediler. Dediler ki, “Yönetmelik yazýlý kurullar bütünü,  bir hiyerarþiye tabidir. Bu 
hiyerarþide yönetmelik ortadadýr. Bunun bir üstünde yasa vardýr. Eðer bir yasaya 
dayanmýyorsanýz o yönetmelik zaten boþlukta doðar. Sadece, bir yönerge gibi herhangi 
bir kurulda bir belge olarak kullanabilirsiniz. Ýþte bunu bildiðimiz için, bu 
metodolojinin içerisinde ve metodoloji daha doðrusu reform þöyle bir þeydi. Bu bir 
sistem yaklaþýmý, metodolojisi olan bir sistem yaklaþýmý derken problemi baþka þeylere 
de uygulayabilirdiniz, bir faaliyet tasarýmý. Bakýn bir mimarý bina tasarlarsýnýz ama bir 
faaliyetin tasarýmý çok daha sanatsal olmasý lazým, çok daha farklý olmasý lazým. Ve 
nitekim Zerrin Haným bir þeyler söyledi orada, bir faaliyetin bakýn 5 tane bileþeni 
vardýr. Ýnsan gücü vardýr, kurallarý vardýr, teorik temelleri vardýr, maliyesi vardýr, örgütü 
vardýr bütün bunlarýn hepsinin birbiriyle bütünleþerek tasarlanmasý gereken bir faaliyet. 
Ve bunun sonunda da bu faaliyeti tasarlarsýnýz siz, her þeyiniz, dokümanýnýz vardýr. 
Yönetmelik kendiliðinden çýkýverir ortaya. O yönetmelik gerekirse ayrýntýsýna 
inersiniz, yani Þenol Hoca böyle bir þeyi savundu ama böyle bir kural bence yok. O bir 
tercih meselesidir. Bir kiþi de öyle kullanabilir. Ama yani, faaliyeti önce 
tasarlayacaksýnýz ki, þey olsun. Nitekim hemen arkasýndan geliyorum. Bu proje bir 
þekilde gitti. Yani, bir þekilde çünkü, belirli gruplar, pastanýn bilmem nesi nedeniyle 
yok ettiler, alt ettiler, 4 aþamalý proje ikinci  aþamasýnda bitti. Üçüncü aþama yasa  
çýkartmak, paralel olarak yasa tasarýsý da hazýrlandý, bir yasa da çýktý. Onunla birlikte bir 
de yönetmelik hazýrlanmasý gerekirdi. O yönetmelik, yasa vesaire her þey bir kenara 
gitti. Ayrýca, hiçbir þey yokmuþ gibi 1988 yönetmeliðinin hazýrlýðýna baþlandý. 
Dayanmasý gereken bir yasa yok ama 88 yönetmeliði çýktý. Bir arkadaþýmýz söyledi, iki 
ay sonra yönetmeliði hazýrlatan kurum “ben yokum” dedi. Þimdi arkadaþlar, bu 
yönetmelik, bana sorarsanýz bir bütündür, bir aþamadýr. Bakýn nerelerden, nerelere 
gelmiþiz, biz yönetmeliðin içerisinde þu madde þöyle olsun, bu madde böyle olsun diye 
eleþtireceðimize bu yönetmeliðe yasal destek için eleþtiri yapacaksak öyle eleþtirelim. 
Yardým edeceksek de böyle yardým edelim. Arkadaþlarýmýz yasaya gerek yok diyorlar 
ama ben o kanaatte deðilim. Benim söyleyeceklerim bu kadar teþekkür ederim. 
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OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim Sayýn Hocam. Çok geçti, isterseniz, Sayýn 
Baþkan buyurun. 

ÜLKÜ - Çok deðerli katýlýmcýlar, ben öncelikle Erol KÖKTÜRK arkadaþýma teþekkür 
etmek istiyorum. Bence yönetmeliðin nasýl kabul edileceði Bakanlar Kurulu 
imzasýndan çýkacaðý ve hemen uygulanmasý yönünde burada bir çok görüþ ve öneriler 
getirilmeli idi. Biz Oda olarak þu anda söylenmese de bu destekleri tek tek arayacaðýz, 
soracaðýz, kapý kapý gezeceðiz bizim görevimiz bu. Sonuçta bu yönetmeliðimizin 
Bakanlar Kurulu imzasý ile çýkmasýný saðlayacaðýz.

Ben þaþýrdým deðerli arkadaþlar. Sayýn Erdal AKDAÐ Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'ndeki yönetici arkadaþlarýmýzý hedef aldý. Sonuçta siyasal iktidarýn 
kararlarýný idarenin düzenleyemeyeceðini bizler biliyoruz. Bilmek zorundayýz. Ayrýca, 
öyle bir zamanda yanlýþ bir adým atarsak çok daha olumuz bir noktaya geliriz. Ben 
idarelerimize huzurlarýnýzda tek tek teþekkür etmek istiyorum. Harita Genel 
Komutanlýðýna, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne, Ýller Bankasý Genel 
Müdürlüðüne, Devlet Su Ýþlerine, Karayollarýna ve diðer bütün genel müdürlüklere tek 
tek teþekkür etmek istiyorum. Henüz yürürlüðe konmamýþ bir yönetmeliði, kendi ihale 
þartnameleriyle yürürlüðe koyan idareleri bugün eleþtirirsek haksýzlýk yaparýz. Ayrýca, 
Erdal Aðabey de burada belirtti. Gerçekten bizim ona büyük saygýmýz vardýr. Belki o 
baðýrmalarýnýn içerisinde dikkatinizden kaçmýþ olabilir. Kayýta geçtiði için özellikle 
söylemek istiyorum. %65 kýrdýðý imar uygulamasýnýn baðlantýsýndan söz ediyor. Önce 
mühendis olalým, %65 kýrmayalým arkadaþlar. 

Deðerli arkadaþlar biz oda olarak 3 yýldýr TÝGEM'in kapýlarýnda yetkililerle  birlikte 8'er 
saat günde çalýþmalar yaptýk. Yetkililerin en son bize söylediði þuydu. Meralarla ilgili 
fiyatlarýn düþük olduðunu söylediðimizde “Sayýn Baþkan siz böyle söylüyorsunuz ama 
bu fiyatlarla sizin arkadaþlarýnýz gelecek, %70, %80 kýracak eðer ben bu birim fiyatlarý 
yükseltirsem, bana önce bakaným soracak, artý kamuoyunda “siz bu müteahhitlerden ne 
kadar alýyorsunuz da %80 kýrýlan birim fiyatýný yükseltiyorsunuz” diye soracaklar. 
Benden önceki oda baþkanlarýmýzla toplantýlarýmýz vardý. Ben sýrf bu konu gündeme 
geldiði için biraz da nezaketsizlik yaptým. O toplantýya gidemedim. Huzurlarýnýzda 
bunu belirtiyorum ve kendilerinden özür diliyorum. Biraz sonra katýlacaðým. 

Yönetmelik çalýþmalarýnýn baþladýðý günde iki görüþ ortaya çýktý deðerli arkadaþlar. Bu 
iki görüþ zaten 1980'de beri devam edip geliyor, çatýþýp geliyor, çarpýþýp geliyor. Ben 
Þenol Hocama çok teþekkür ediyorum. Gerçekten çok açýk bir insan, o nedenle 
teþekkür ediyorum. Doðan Hoca'da ayný þekilde söyledi. Biz bu iþin profesyonelce 
yapýlmasýný istedik. O nedenle bu iþte eksiklik var. Ve halen de bunu söylüyoruz dedi. 
Deðerli arkadaþlar, 1989'da Dünya Bankasýnýn raporlarýnda ilk kez yönetiþim diye bir 
kavram yer alýyor. Bu yönetiþim kavramýnýn o tarihlerde söylendiði, raporlara geçmiþ. 
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Yönetiþim demek, piyasa dostu devlet demektir. Kamu yönetimini bir kenara iten,  
kamu yararýný bir tarafa iten sivil toplumla birlikte devleti yönetmek demektir. Bu 
konuda Praxis Dergisi'nin 7. sayýsýna lütfen bakarsanýz çok geniþ bir makale var. Orada 
çok detaylý bilgiler veriliyor. Sivil toplum örgütleri TÜSÝAD demektir, MÜSÝAD 
demektir, Reklamcýlar Derneði demektir, Yabancý Sermaye Derneði demektir, 
gerçekten bunlar yönetiþim içindedir. Devleti siyasal  iktidarla birlikte 
yönetmektedirler. Bizim Odamýz ise kamu kuruluþu niteliðinde bir demokratik kitle 
örgütüdür. Bu nedenle kamu yararýnýn önde tutulmasý, bilginin piyasa malý olmaktan 
kurtarýlmasýný savunur. Sayýn Rasim DENÝZ'e çok teþekkür  ediyorum. Bilginin 
diktatörlüðünün kýrýlmasý yönünde Odamýz dün de mücadele etti, bugün de mücadele 
etti. O bilgi, piyasa bilgisiyse, ticari bir bilgi ise. Bu anlamda ben þöyle bir tespit 
yapmak istiyorum. Bu kurultay, çok önemli bir  gününü yaþadý. Tarihe not düþüldü, 
Rasim DENÝZ hoca ile Rahmi Nurhan ÇELÝK Hoca Ýstanbul'dan geldi, gitti. Kamu 
kuruluþlarýndan katýlan arkadaþlarýmýz, “Odaya gidiyorum” deyip bir baþka yere 
gitmedi, katýldý. Bizim üzüntümüz þudur; biz onlara ancak Odamýzýn lokalinde çalýþma 
ortamý yaratabildik. Ýsterdik ki, çok daha iyi ortamlarda, sermaye sahiplerinin hergün 
yaþadýðý ortamlarda çalýþtýralým. Buna gücümüz yetmemiþse, bugün yetmiyor 
demektir. Ben, gelecekte gücümüzün kesinlikle yeteceðini, ayrýca bugün bilgilerini 
ticari olarak satmayan arkadaþlarýmýzýn hep tarihe geçeceðini, hem bu Odanýn hiç 
unutmayacaðýný unutmamasý gerektiðini özellikle söylemek istiyorum. 

Ben þunu bilen bir arkadaþýnýzým. Bugün hiçbir bilim insanýmýzýn devlet tarafýndan 
verilen maaþýnýn onlarýn özgürce bilimsel araþtýrma yapmalarýna yetmediðini biliyoruz 
ama bu yetmeme ayrý bir sorun. Buna raðmen kendi zamanlarýný kamu yararýna, 
sektörümüz ve Odamýzýn yararýna harcayan her arkadaþ, bizim baþýmýzýn üzerinde yeri 
olan arkadaþtýr. Ben umutsuz deðilim. Yerel yönetimleri de az çok bilen bir insaným. 
Bir kaldýrýmý on defa söküp, bir asfalt yolu iki üç kez kazýp yeniden yapan belediyelerin 
de bu iþlere katký vermesi gerektiðini, o imar uygulamalarý, 18. madde uygulamalarý 
içerisinde de bir keþif yapýlýrken, mühendisce bir keþfin yapýlmasý gerektiðini, o 
baðlantý paralarýnýn da oraya konmasý gerektiðini bizim hepimiz anlatmalý, o keþfi 
yapan mühendis arkadaþýmýz da kontrol eden arkadaþýmýz da onu üreten müteahhit 
arkadaþýmýz da bu yönetmeliðe sahip  çýkmalý, karþý tavrý hiç olmamalý.  Çünkü, karþý 
tavrý olursa, biz mühendislik deðil, topograflýk yapacaðýz. Ben geleceðimizin 
mühendislik olacaðýný ve Özgür arkadaþýma da teþekkür ediyorum. “Bu iþ burada 
bitmiyor, izlenmeyecek mi, komisyonumuz tarafýndan gelecekte bu yönetmelik?” dedi. 
Evet, izlenmelidir. Belki iki yýl içersinde eksiklikleri varsa yeniden tamamlanmalýdýr.

Hukuki konuda da bir þey söylemek istiyorum. Burada bir soru iþareti olmamalýdýr. 
Bugüne deðin bizim yönetmeliklerimiz hep var olmuþtur. Uygulanmamasýnýn idari 
yaptýrýmý yönünde tartýþýlýr yaný olmasý  ayrýdýr. Bu yönetmeliklerin dün nasýl çýkmýþsa, 
bugün de çýkabilecek yasal dayanaklarý olduðunu biz söylemek zorundayýz. Eðer 
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burada bir kuþku duyulur ise bu yönetmeliðin kendimiz engeli oluruz. Nihat ÞAHÝN 
arkadaþýmýzýn belki belirttiði nokta çok dikkat çekmedi. Ben yeni medeni yasadaki 
deðiþikliðin tapu planýnýn, kadastro tüzüðünün ve o tüzükte yönetmeliðin üzerinde 
olacaðý için alacak hükümlerin, biraz önce Onur Beyin belirttiði gibi 124 sayýlý 
genelgeden çok daha fazla 1580 sayýlý belediye yasalarý gibi belki 60 yýl devam 
edebileceðini ama oralara iyi hükümler  koyabilir, ortak çalýþabilir, bilgilerimizi piyasa 
malý olarak görmez de hep birlikte bu çalýþmalara katarsak, o noktalara varýrýz diye 
düþünüyorum. Teþekkür ediyorum, saygýlar sunuyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben de Sayýn Baþkana teþekkür ediyorum. Bu kadarý zaten 
bize yeterdi. Fazlasýný bile söyledi. Hepinize iyi akþamlar.
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KAMU ÝHALE YASASI  GATS

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn delegeler, 12. Oturumu açýyorum. Bilindiði gibi 
2001 yýlýndan bu yana, gündemde olan kamu ihale yasasý, 2002 yýlýnýn ilk günlerinde 
yasallaþmýþ olmasýna raðmen 1 yýl sonra yürürlüðe gireceði kanun çýktýðý zaman ek 
madde olarak konulmuþtu. Bu süreç içerisinde çok tartýþýlan bir kanun oldu. O kadar 
þey yapýldý ki, daha yürürlüðe girmeden 5 ay geçtikten sonra bazý maddeler Haziran 
ayýnda deðiþtirildi. 2003 yýlýnda da yürürlüðe girmesi gündemde iken yine deðiþtirilme 
sözleri edildi. Ancak, son seçimler ve bu harp vesaire olaylarý, Avrupa Birliði olaylarý, 
dolayýsýyla þu anda biraz soðutulmuþ durumda. Açýlýþta Sayýn Ýmar Ýskan Bakanlýðý 
Müsteþarý, Sabri ERBAKAN. Benim aldýðým not þöyle, bir konuþma yaptý. “Ýhale 
yasasýnda bazý problemler var. Ýhale yasasýnýn bir  yýl daha ertelenmesi ve bu sürede 
düzeltmeler yapýlmasý düþünüldü. Fakat yeni hükümet yandaþlarýna ihale verecek 
denecek diye bu fikrinden bir zaman için vazgeçer gibi oldu. Sayýn Müsteþarýmýn 
laflarýný ediyorum kendi laflarým deðil bunlar. “Bakanlýk olarak bizi destekleyin. Gelin 
birlikte çalýþalým, el ele verelim problemleri ortadan kaldýralým. Yoksa batan gemide 
hep birlikte batarýz. Bu sözlerim samimi görüþlerimdir. Kapým sizlere açýktýr. Sizlerin 
görüþ ve önerilerinize ihtiyacýmýz var.” þeklinde, çok güzel bir açýlým yaptý.  Þimdi tabi 
bu güzelliklere katký koymak gerekiyor. Bu tip oturumlar bu güzelliklere katký  
koymanýn bir baþlangýcý olacaktýr. Þu anda birinci konuþmacýmýz Kamu Ýhale 
Kurumunda bulunan bir kardeþimiz biraz sonra kendisine söz vereceðim. Yalnýz ben, 
tanýyorsunuz beni bir iki kelam etmeden de býrakamýyorum.

Tabi kanun çýkarken,  Türkiye'de sanki mühendis ve mimar yokmuþçasýna, kanun 
taslaklarýnda mühendis ve mimar lafý hiç geçmemiþti, hiçbir yerinde yoktu. 
TMMOB'un buna bir reaksiyonu,  TMMOB'a da parlamenterlerin, kanun 
hazýrlayýcýlarýnýn reaksiyonu olarak artýk kabul ediyorum ben bunu. Biz bunu tespit 
ettik ve Oda olarak o zaman bir çalýþma yürüttük. Kanun çýkmadan önce bir çalýþma 
yürüttük. Yine Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile temasa geçtik.  Yüksek Fen Kurulu, Müsteþar, 
o zaman tabi kurul falan yok. Daha kurulmamýþtý, yoktu. Kanun meclise gittikten sonra 
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ancak, komisyonlarda önerge verdirmek suretiyle iki yere sokturduk. Bunu yapan 
Harita Mühendisleri Odasýdýr. Bunu bilmenizde yarar var. Biz hizmet tanýmlarýnýn 
içersine, mühendislik mimarlýk sözcüðünü sokturduk. Bir de 48. maddeye danýþmanlýk 
hizmetlerinin içersine etüt, proje, harita  ve kadastro, plan, imar planý  uygulamasý 
sözcükleri girdi. Ancak, bu bir önergeyle girmiþ olmasý ve çok hazýrlýklý girmemiþ 
olmasý dolayýsýyla tam yerli yerine oturduðunu söyleyemiyorum. 

Þimdi tabi bunlarýn düzeltme aþamasýnda yapýlmasý gereken þeyler  var. 
Düþünemiyorum ki, ben kamu ihale yasasýnda mühendislerin, mimarlarýn Türkiye'deki 
teknik gücün olmamasýný düþünemeyeceðimiz bir olaydý. Fakat maalesef kanun öyle 
gitti. Bu bir eksiklikti iyi kötü tamamlandý. Daha da iyileþecektir. Yasa enteresan, 
dinleyeceðiz kardeþimizi. Ben kendileriyle daha evvel görüþtüm. Yarým saatlik süremiz 
olmasýna raðmen 20 dakikasýný kullanacaðýz. 10 dakikasýný sizin sorularýnýzla 
zenginleþtirmeye çalýþacaðýz. Ben þimdi mikrofonu Sayýn Arif ÞÝMÞEK'e 
devrediyorum. Kendisi sunumunu yapacaktýr. Teþekkür ediyorum. Buyurun efendim. 
Nasýl isterseniz? Oradan da olur, buradan da olur fark etmez.

ÞÝMÞEK - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý'nýn düzenlemiþ olduðu bu 
toplantýda sizlere hitap etmekten mutluluk duyduðumu belirterek sözlerime baþlamak 
istiyorum. Deðerli katýlýmcýlar, adým Arif ÞÝMÞEK, Kamu Ýhale Kurulu Üyesiyim. 
Sayýn Baþkanýn da ifade ettiði gibi, sizlere 3 aylýk uygulama ve yaklaþýk 1 yýllýk hazýrlýk 
dönemiyle ilgili yaptýklarýmýzý, sizi ilgilendirebileceðini düþündüðüm boyutlarýyla, 
özellikle de bana verilen konu itibariyle Avrupa Birliði uygulamasý ve ülkemizdeki 
uygulamalar hakkýnda 20 dakikada bir özet yapmaya çalýþacaðým. 

Þimdi etkin, þeffaf ve rekabete dayalý bir kamu alým sisteminin, ihale sözcüðünü 
özellikle kullanmýyorum, oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar, salt  bizim ülkemize özgü 
çalýþmalar deðildir. Bugün tüm dünyada, özellikle geliþmiþ batý ülkelerinde, baþta 
Avrupa Birliði üyesi ülkeler olmak üzere ulus üstü yapýlanmalar içerisinde üye 
devletleri baðlayýcý, ortak bir kamu alým sisteminin oluþturulmasý yönünde çalýþmalar  
uzun yýllardýr sürmektedir. Özellikle de Avrupa Birliði bünyesinde bu çalýþmalar  çok 
eskilere dayanmaktadýr. Öncelikle Birleþmiþ Milletler nezdinde uluslararasý  ticaret 
hukuku komisyonu bünyesinde mal, inþaat ve hizmetlerin tedariki hakkýnda bir model 
kanun bulunmaktadýr. Bu Anstral Model olarak da adlandýrýlmaktadýr. Ýkincisi de yine 
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde bugün 20'yi aþkýn ülkenin taraf olduðu kamu 
alýmlarý anlaþmasý bulunmaktadýr. Türkiye bu anlaþmaya henüz imza atmamýþ olmakla 
birlikte giriþ müzakereleri sürdürmektedir. Bir de bizim de tam üye olmak için epeyce 
yaklaþtýðýmýz Avrupa Birliði bünyesindeki kamu alýmlarýný veya diðer deyimle 
ihalelerini düzenleyen yönergeler bulunmaktadýr. 

Þimdi tabi Uluslararasý Para Fonu ve Dünya Bankasý'nýn da bu modelleri desteklediðini 
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belirtmekte fayda var. Bir baþka ifadeyle, tavsiye niteliðinde de olsa, Dünya Ticaret 
Örgütü ve Avrupa Birliði uygulamalarý ve Birleþmiþ Milletlerin model kanununun 
uygulanmasýnýn sözkonusu uluslararasý kuruluþlarca desteklediðini belirtmek 
istiyorum. Zaten ülkemizde bu kanunun biraz da aceleyle geçen yýl mecliste kabul 
edilmesinin ve yürürlüðe konulmasýnýn da biraz bu etki ve telkinlerin doðrultusunda 
olduðunu da söylemek lazým. Þimdi Avrupa Birliði pazarýna baktýðýnýz zaman ortak 
pazar, tek pazar hedefi içerisinde üye ülkelerin gayri safi yurt içi  hasýlalarýnýn % 15'i 
gibi bir büyük pasta, kamu alýmlarý yoluyla tüketilmektedir. Yani, bu ülkelerde kamu 
alýmlarýnýn GSYÝH'ye oraný %15 civarýndadýr. Þimdi, bu ülkelerin kamu alýmlarýnda 
temel hedefler, þeffaflýk, nesnellik, ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý þeklinde 
sýralanabilir. Yani, öncelikle bir açýklýk, transparency'de denilen iþte onlarýn deyimiyle 
açýklýðýn saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu üye ülkeler arasýnda yani, her þey herkesin 
gözü önünde cereyan etsin isteniyor, iþin özeti. Bu hedefe yönelik olarak, 1957 Roma 
Anlaþmasýndan baþlayarak, kamu alýmlarýnýn bütün üye ülke vatandaþlarý ve 
firmalarýna açýlmasýna yönelik tedbirler alýnmak istenmiþ. Demek ki, herhangi bir 
ülkedeki kamu alýmýna diðer ülkedeki müteþebbislerin, hizmet tedarik eden insanlarýn 
da katýlmasý teþvik edilmiþ. Zaten mallarýn ve hizmetlerin serbest dolaþýmý hedefiyle de 
yine paralellik göstermektedir bu hedef. 

Ayrýca, bu ihalelerin prosedürleri belirlenmiþ. Bu prosedürlerde ayrýmcýlýk veya onlarýn 
deyimiyle discrimination yapýlmasý, engellenmeye çalýþýlmýþ ve bu ihale ilanlarýnýn 
bizim resmi gazetede olduðu gibi Avrupa Birliði, o zamanki Avrupa Topluluðu Resmi 
Gazetesinde yayýnlanmasý zorunlu tutulmuþ.

90'lý yýllara gelindiðinde ise kapsamlar ile ilgili çalýþmalar yapýlmýþ. Bu kapsamda 
sadece kamu idareleri deðil ayný zamanda bu kamu idarelerinin, %50'den fazla 
çoðunluðuna sahip olduðu özel þirketlerin de bu kapsam içinde deðerlendirilmesi 
zorunlu kýlýnmýþ. Bu þekilde oluþturulan topluluk mevzuatýnýn çerçevesi içerisinde, 
alýnan tedbirlerin uygulanmasý da baþta Avrupa Birliðinin Komisyonu ve Adalet 
Divaný ile kendi ulusal mahkemeleri tarafýndan, denetlenir kýlýnmýþtýr. Yani, bir hedef 
konulmuþ ama uygulamasý da hem ulus bünyesinde, ulusal nitelikte hem de ulus üstü, 
Avrupa Birliðinin  mahkemeleri tarafýndan denetlenir hale getirilmiþtir. Bu 
yönergelerle, özellikle de sulama, enerji, telekomünikasyon ve ulaþým sektörlerinin altý 
çizilmiþ, bu sektörlerin alýmlarý özellikle ihaleleri kapsama alýnmýþ ve bir dizi kurallara 
tabi kýlýnmýþtýr. 

Burada ihale usulleri; açýk ihale, belli istekler arasý ihale, yani spesifik kýsýtlý sayýda 
katýlýmcýyý öngören ihale, bir de pazarlýk usulü olarak belirlenmiþ. Bizde de zaten, biraz 
sonra söyleyeceðim gibi dört usulün üçü budur. Bir de doðrudan temin usulü vardýr. 
Pek bir ihale usulü de diyemeyeceðimiz bir usul, iþi bir tür kolaylaþtýrmaya yönelik 
alým usulüdür. Yine en düþük fiyat esasý, efendim fiyat dýþý unsurlarýn kullanýldýðý 
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ekonomik açýdan en avantajlý teklif uygulamasý vardýr, Avrupa Birliðinde. Keza bizde 
de bu vardýr. Avrupa Topluluðu resmi gazetesini belirtmiþtim. Bu gazetede ilan 
edilecek ihaleler için eþik deðerler belirlenmiþtir. Yine bu eþik deðerler bizde de var. 
Mal ve hizmet ihalelerinde, 750.000 Euro, yapým iþlerinde ise 5 milyon Euro gibi bir 
tutarý aþan alýmlar ulusal mevzuatýn üstünde topluluk yönergelerine teslim edilmiþtir. 
Yani, Brüksel'den yönlendirilmektedir ve bu belirttiðimiz kurallara tabidir. Ve ilan 
süreleri var. Deðerli katýlýmcýlar þimdi 1 yýldýr, uygulama ve hazýrlýk döneminde en çok 
karþýlaþtýðýmýz eleþtirilerden biri, yeni ihale yasasýnda prosedür, uzun tutulmuþ, iþte 
ihale ilanlarý bazen iþ 150'li güne kadar sirayet ediyor. Bu kadar uzun sürede biz acele iþ 
yapacak olduðumuz zaman nasýl yaparýz gibi eleþtiriler var. Haklý da olabilir  ama bu 
model kanun bizim uygulamak için söz verip uygulamaya baþladýðýmýz kanun, 
þeffaflýðý ve katýlýmý teþvik edilmesini ön planda tuttuðu için ve bir de bunun üstüne 
uluslarüstü veya dýþarýdan katýlýmlara da imkan vereceði için bu uygulama sadece Türk 
giriþimcilerine yönelik algýlanmamalý. Ýhale ilan sürelerinin, takdir ederseniz belli 
sürelere baðlanmasý gerekiyor. Bir baþka ifadeyle, çok kýsa sürede yaptýðýnýz zaman 
daha az katýlým, daha az rekabet imkanýnýn olacaðý tabidir. Ama bunu da iþte 52 gün,  40 
gün vesaire süreleri var. Detaylara girmiyorum. Avrupa topluluðu bir de tenders 
electronic daiyly adýnda günlük elektronik ihale gazetesi çýkarmaktadýr. Ayrýca, 
SÝMAP denilen kamu ihale bilgi sistemi uygulamasýný baþlatmýþtýr. Yani, bir takým 
kurallara baðlamýþken, bir takým da destek hizmetler vermektedir. Hem ihale ilanlarýný 
elektronik ortamda yapýlmasýný saðlamakta, hem de kamu ihaleleriyle ilgili üye 
ülkelerin tüm giriþimcilerine, ilgilenen herkese,  saðlýklý tek elden standart 
bilgilendirme yapabilmek için bilgi sistemi merkezini kurumuþtur. Bir de kamu 
alýmlarý sözlüðü oluþturmuþlar bu da 6.000 terimden oluþan ortak bir dil 
kullanmaktadýr, kamu alýmlarýyla ilgili, bu sözlüðün içeriði, 3 Eylül 96 tarihli yine 
topluluk resmi gazetesinde yayýnlanmýþ. Üye ülkeler her yýl bütün ihale edilen iþlerini 
istatistiki olarak her yýlýn 31 Ekim'ine kadar Brüksel'e bildiriyor. Ve hangi idareler, 
hangi alanlarda, ne tür alýmlar yapmýþ, mal, yapým, hizmet, iþte danýþmanlýk hizmeti, 
sizleri daha çok ilgilendiren proje hizmetleri gibi. Ve Avrupa Birliði tabi bizimle üyelik 
görüþmeleri, pazarlýklarý sürerken, Türkiye hakkýnda da deðerlendirmeler yapýyor. Bir 
yandan da iþte Uluslararasý Para Fonu, Dünya Bankasý kredilendirme yaparken, yine 
Türkiye pazarýyla ilgili deðerlendirmeler yapýyor. Bu deðerlendirmeler içerisinde hep 
kamu alýmlarý pazarýnýn dünyaya açýlmasý önerisi geliyor. Ve Türkiye'deki eski 2886 
sayýlý kanun ile yürütülen uygulamalar eleþtiriliyor. Burada deniliyor ki, “Çok sayýda 
denetim birimi var Türkiye'de. Her kurumun, her genel  müdürlüðün müfettiþleri 
vesaire var ama görüldü ki, Türkiye'de yolsuzluklarýn önlenmesinde örneðin bunun bir 
katkýsý olmadý. Tam tersine gittikçe yumak halinde arttý. Yani, Türkiye'deki kadar 
denetimin yapýldýðý bir ülke, bir idari sistem dünyada yok. Ama demek ki, buna raðmen 
çok baþlý denetimle bu iþ olmuyor” deniyor. Kamu alýmlarý açýsýndan sorumlu tek bir 
denetim birimi olsun diyor, iþte Kamu Ýhale Kurumu benzeri bir kurum öneriliyor. 
Baðýmsýz bir otorite olmalý deniyor ve bu siyasi otoritenin etki alanýndan biraz dýþarýda 
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olsun isteniyor. Neden? Benzer uygulamalara biraz önce belirttiðimiz gibi paralellik  
saðlamak için. Ve kamu alýmlarýnýn da Avrupa Birliði'ne üye olacaksak, birlik üyesi  
ülkelere açýlmasý, iþte Birleþmiþ Milletler Model Kanunu gereði, yine ona taraf olan 
ülkelerin giriþimcilerine de açýlmasý isteniyor. Ve böylece, uzun geçmeyeyim burayý, 4 
Ocak tarihli geçen yýl Meclis'in oturumunun da, iktidar ve muhalefet o dönem 6 tane 
grubu bulunan parti vardý mecliste, siyasi parti. Bu partilerin ortak kararýyla hiç 
muhalefet olmaksýzýn kabul edildi bu kanun. Yani, o dönem 3 iktidar, 3'de muhalefet 
partisi oy birliði ile kabul ettiler. Uygulama için bir süre verildi, bir yýl gibi. 1 Ocak 
2003'de uygulamaya baþlansýn dendi. O dönemin hükümeti 2002'de uygulansýn istedi, 
2 yýllýk bir hazýrlýk istediler. Ama yine uluslararasý kuruluþlar üyelik sürecine de paralel 
olarak, 2003'de uzlaþtýlar, hatta daha erken istiyorlardý. 

Bizde bu hazýrlýk döneminde Kamu Ýhale Kurulu olarak, 8, 9 aylýk bir çalýþmayla, 1 
Ocakta kanunun yürürlüðe girmesi için kurul olarak baþta ikinci mevzuatý oluþturan 
iþte uygulama yönetmelikleri, Tip Ýdari Þartnameler, Tip Sözleþmeler ve standart ihale 
formlarý, bir de özellikle belirteceðimiz, denetim, muayene ve kabul yönetmeliðini 
hýzla ilgili  taraflarýn TOBB, ÝNTES, Müteahhitler Birliði,  Mühendislik, Mimarlar 
Odalarý gibi sivil toplum örgütleri, bilimsel çevreler de dahil olmak üzere görüþlerini 
alarak, Maliye, Bayýndýrlýk Bakanlýklarý, diðer yatýrýmcý bakanlýklarla uygulayýcý 
birimlerle daha sýk çalýþarak ikinci mevzuatý zamanýnda yürürlüðe koyduk. Fiyat farký 
kararnamesi, Bakanlar Kuruluna yetiþtirildi, yürürlüðe kondu. 

Þimdi þu anda  1 Ocak 2003'den itibaren kanun yürürlüktedir ve asýl 2 türlü fonksiyonu 
vardýr kurulun. Birincisi; yine regülasyon çalýþmalarý sürmektedir. Yani, kanun tabiki 
deðiþmez deðil. Deðiþecek bölümleri için hazýrlýklar artý, kanunun uygulamasýnda 
yönetmeliklerin yine deðiþtirilmesi, günün ihtiyaçlarýna  cevap verir hale getirilmesi 
gibi, mevzuat düzenleme fonksiyonunu yürütüyor kurul bir yandan. Bir yandan da asýl 
iþ, iþte bir hakem kurul gibi, tahkim kurulu gibi yargý öncesi þikayetlere bakmaktadýr, 
Kamu Ýhale Kurulu. Yani, ihale sürecinde, bugün Ardahan'daki belediyenin alýmýndan 
tutunda, iþte Van'daki bir üniversitenin yemek alýmýna, Güneydoðudaki bir  baraj 
projesi, efendim bir özel idare, üniversiteler, genel katma bütçeli kuruluþlar zaten 
biliyorsunuz.  2886'nýn kapsamýndaydý. KÝT'ler özellikle yatýrýmcý  kuruluþlar. Hepsi 
kanun kapsamýnda ancak, mal alabiliyor, hizmet alabiliyor ve yapým iþlerini 
yaptýrabiliyorlar. Aslýnda demin söylediðim gibi kanunun adý,  Kamu Ýhale Kanunu 
olmakla birlikte dünya uygulamalarýna baktýðýnýz zaman hep The Public Procurement 
Law þeklinde, yani, kamu alýmlarý kanunu deniyor. Kamunun alýmlarýný düzenliyor 
aslýnda bu kanun. Dolayýsýyla, kanunla 1 Ocaktan itibaren eþik deðerler yine bizde de 
var. Bunlara detaylý girmeyeceðim. 11 Trilyondu 12 kusur oldu, yapým iþlerinde, 
yýlbaþýndan itibaren. Bu eþik deðerleri aþan ihalelere artýk yabancý giriþimciler de 
katýlabiliyor, Türkiye'de. Dolayýsýyla, ihale prosedürlerine iliþkin onlar da þikayette 
bulunabilirler. Demek ki kurul, bir yandan mevzuat düzenlerken, bir yanda da ihale 
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prosedürü uygulamasýnda kural ihlallerini, iddialarýný belirli bir harç ödeyerek dile 
getiren istekliler, istekli tabirinin yerleþmesi bu tabi zaman alabilir, veya baþka deyimle 
katýlýmcýlar tarafýndan þikayet yapýlýyor. Bu þikayet prosedürü,  aslýnda apayrý bir konu. 
Þikayetlerin nasýl yapýlacaðý konusuda bir yönetmeliðimiz var. Ondan da 
bahsedebiliriz zaman kalýrsa. 

Þimdi, kanun kapsamýnýn geniþ tutulduðunu belirtmiþtik. Çok spesifik istisnalar var, 
iþte ulusal nitelikteki ARGE faaliyetleri, milli savunmanýn sadece harp araç gereç alýmý 
gibi, ya da tarýmsal üretim çiftlikleri gibi çok sýnýrlý istisnalar dýþýnda, ihale usulleri yine 
Avrupa Birliðine paralel geniþ kapsamlý tutulmuþ. Artýk en düþük fiyat, en cazip fiyattýr 
döneminin kapanmýþ olmasý gerekiyor. Ekonomik anlamda en avantajlý teklif 
uygulamasý bizde de baþladý. Yani, ihale komisyonlarý sorumluluk alarak, olayý güzel 
inceleyerek en ucuz teklifi deðil, ekonomik anlamda, parasal olmayan unsurlarý da 
katarak iþte, verimlilik gibi, fiyat dýþý unsurlar, performans vs. unsurlarý  katarak 
kendileri bir deðerleme yapacaklar. Bunlarý parasal olarak da ifade edebilirler, 
þartnamelerinde, iþte bu unsurlarla deðerlendirme yapýp en ucuz deðil de, ekonomik 
olarak en avantajlý olan teklifi tercih edebilecekler. Bunun da güçlüklerini ben kiþisel 
olarak anlayabiliyorum ama uygulamada göreceðiz. 

Yaklaþýk maliyet esasý getirildi ve bu maliyet artýk eskiden olduðu gibi tahmini bedel 
deðildir ve gizlidir. Arkadaþlar, bu da eleþtiriliyor ama bu yaklaþýk maliyetin gizliðinin, 
ihale sürecinin sonucuna kadar korunmasý  esastýr. Yaklaþýk maliyetin hesaplanmasý için 
ya da diðer konularda, onu da belirtelim; idareler danýþmanlýk hizmeti de alabilecekler. 
Yeni kanuna göre ihale yapabilmek için. 

Eþik deðerler bizde de var demiþtik. Birincisi, eþik deðerlerle yabancý katýlýmcýlara 
piyasaya açýyorsunuz. Ama bir yandan da eþik deðerlerin altýnda kalan ihalelere, 
sadece yerli isteklilerin girmesi yönünde hüküm koyabiliyorsunuz, idareler olarak. 
Yani, ben diyelim ki bilgisayar alacaðýz ya da inþaat yaptýracaðýz ya da her hangi bir 
hizmet satýn alacaðýz idare olarak %15'e kadar fiyat avantajý tanýyabileceðiz yerli istekli 
lehine. Bu bizim isteklerimize karþý yabancý ülkelerde bir ayrýmcýlýk yapýlmasý halinde 
de Kamu Ýhale Kurulu, Bakanlar Kuruluna teklifte bulunma yetkisi  ile donatýlmýþ. 
Örneðin Rusya pazarýna bizim müteahhitlerimize karþý bir engelleme yapýlýrsa,  burada 
bir Rus giriþimci gelirse illa müteahhit olmasý gerekmiyor, baþka bir  sahada da olabilir. 
Ona karþý bizim hükümetimizin de tedbir alma imkaný var. O yönde de kurul çalýþma 
yapacak. Görüldüðü gibi tamamen dünyaya açýk, global…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn ÞÝMÞEK toplarsanýz, sorulara vakit kalsýn.

ÞÝMÞEK - Tabi, bir mekanizma söz konusu.  Bir de bu yerli malý uygulamasý Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliðine býraktýk. Hangi mal, yerli malýdýr? Onu da belirteyim. 
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Özet olarak geçiyorum. Ýlan süreleri belirtmiþtim ama her ihale usulüne göre farklýdýr. 
Yani, açýk ihale usulünde daha uzunsa örneðin iþte pazarlýk usulünde daha kýsadýr veya 
ihale tutarýna göre iþte 50 milyara kadar bilmem 7 gün, 150 milyara kadar iþte bir proje 
vesaire hizmet varsa 15 gün gibi detaylara da girmiyorum þu anda. Aslýnda eleþtirildiði 
kadar da iþi savsaklamayan, uzatmayan bir ihale prosedürü olduðunu ben 
düþünüyorum. Resmi gazetede yayýnlanmasý yine  belli rakamýn üzerine býrakýlmýþ. 
Mahalli gazetede yayýnlansýn diye mahalli basýnýn bir ara talebi vardý. Bu da ekstra bir 
külfet getiriyor. Ýki tarafýn da yararý var, mahalli basýn istiyor ki, buradan bir pay da biz 
alalým. Ýlan bedeli ama idareye külfet oluyor. Giriþimciden neticede çýkýyor. Bu ihaleye 
katýlan istekliden çýkýyor bu bedel. Bunlarýn tabi tercihi, parlamentonun, hükümetin 
tercihidir. Bunlar kanun meselesidir. 

Ekonomik mali anlamda yeterli kriterler getirildi, yeni kanunla. Yani, bir iþ, benzer iþ 
yapmak, iþte yapým iþlerinde detaylý, þimdi girmiyorum, iþ deneyim belgesi aranýyor, 
iþi denetleyen, yöneten, uygulayan insanlara  ayrýcalýk veriliyor. Daha önceki benzer iþi 
%70 oranýnda bitirdiyse veya söz konusu iþe ilgili asgari %50 ile %100 arasýnda 
idareye býrakýlmýþ bir oranda geçmiþte bir iþi yapmýþ olmak gibi ve mali tablolarýnýn, 
bilançolarýnýn biraz daha düzgün olmasý, bankalar nezninde itibarýnýn olmasý. Ýþte bu 
bir yerde tepki kanunu gibi gündeme gelmiþ, vergi ve sigorta borçlarýnýn ödenmiþ 
olmasý gibi þartlar var. Biraz aðýr þartlar  gibi görünse de biz kurul olarak bunlarý 
yumuþatmaya çalýþtýk, kanunun verdiði yetki çerçevesinde. Ne yaptýk? Mesela vergi 
borcunu taksitlendirdiyse vatandaþ onu ödenmiþ kabul ediyoruz, vergi borcu yok gibi. 
Burada þikayet prosedürü uzun uzun giremeyiz. Sadece, þunu belirtelim. Öncelikle 
ilgili idareye yapýlýyor. Ýlgili idareden netice alýnamamasý  ya da olumsuz sonuç 
alýnmasý halinde kurula yapýlýyor. Kurul kararýný verdikten sonra ya ihale sürecini 
durduruyor, iptal edebiliyor, itirazý uygun görmeyip reddediyor ya da bu iþi yeniden ele 
almak üzere iptal ediyor, dediðimiz gibi.  Ama Kurul kararý da nihayetinde yargýya tabi. 
Yargý kararý kesin oluyor, o yönde de sorun yok. Bir tür hakemlik kurulu olduðunu 
belirtmiþtim. 

Danýþmanlýk ve proje hizmetleri ayrý bir yönetmelikle düzenlendi. Bizim web sayfamýz 
var. www.kik.gov.tr adýnda, bilmeyenler için söylemiþ olayým. Bu web sayfasýnda 
görülebileceði gibi danýþmanlýk hizmet alýmlarý için ayrý yönetmelikler var. Ve birde 
mimarlýk, peyzaj mimarlýðý, mühendislik, kentsel tasarým projeleri ve þehir bölge 
planlama ve güzel sanat eserleri yönetmeliði yayýnlandý. Burada da çok detay 
açýklamalar var. Bunlara girmiyorum. O yönetmelikleri herkes okuyabilir. Yani, bir 
harita veya proje çalýþmasýnda hizmet ihalesinde hangi süreçleri var. Teknik puanlar, 
mali puanlar vesaire siz onlarý daha iyi biliyorsunuz. Ýþte teknik puana aðýrlýk veriliyor. 
Mali puan da destek oluyor gibi neticede en uygun teklif seçiliyor. Þu anda þunu 
söylemek istiyorum, toparlýyorum sorulara imkan vermek için.
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Bu ihale kanunu ya da kamu alýmlarý sistemi, yeni uygulamakta olduðumuz, 
Türkiye'ye özgü bir þey olmadýðýnýn  altýný çizmek istiyorum veya herhangi  bir siyasi 
parti, herhangi bir hükümete mal edilebilecek kanun olmadýðýný da söylemek 
istiyorum. Bu týpký, dünya ölçeðinde Coca Cola ya da Pepsi Cola içiyorsunuz. Onun bir 
standardý varsa, her yerde yaklaþýk  ayný tadý alýyorsunuz veya hamburgerin Mc 
Donalds'ýn tadý dünyanýn neresinde yerseniz yaklaþýk ayný ise, tüm dünyada da artýk 
kamu alýmlarýnýn þeffaf, siyasi etkiden uzak, denetime, iç ve dýþ denetime açýk, rekabete 
açýk ve katýlýmcýlýðý teþvik eden ve verimliliði teþvik eden ve  birde en önemlisi 
elektronik ortamda özellikle hedef o, izlenebilmesine imkan tanýyan bir sistemle 
yapýlmasý isteniyor. Dünya liginde, geliþmiþ ülkeler liginde yer alacak bir ülke 
olduðunuzu söylüyorsanýz bu klasmanda böyle bir kamu alýmlarý sistemine sahip 
olmak ve bunu uygulamak zorundasýnýz. Bir þeyi söyleyerek sözümü tamamlýyorum. 
Bugün artýk herhangi bir ülkeden bilgisayarýn tuþuna bastýðýnýz zaman, iþte Malatya 
Belediyesi ne satýn almak istiyor?  Kimler katýlacak? Hangi prosedürle olacak? Nasýl 
bitecek ya da Brezilya'daki bilmem Sao Poulo'daki bir üniversite temizlik  ihalesi 
yapacaksa, yine ayný þekilde elektronik ortamda bu süreci herkes izlemek istiyor. Ben 
teþekkür ediyorum, sorulara imkan vermek üzere sözü bitiriyorum, sað olun. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn Arif ÞÝMÞEK'e teþekkür ediyorum. Açýklamalarý 
için, buraya buyurabilirsiniz. 

ÞÝMÞEK - Tabi teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Rahattýr, sorularý buradan yanýtlayabilirsiniz. Þimdi 
arkadaþlar mümkün olduðu kadar sorularý net soralým. Yani, kendi görüþlerimizi 
katmadan soralým, soru olarak soralým ki, sonuca ulaþabilelim. Sýrayla isim söyleyin, 
alayým.

KATILIMCI - Fahri ÖZTEN 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Fahri, Mustafa, Cengiz, Orhan, Güney, Hüseyin, Ahmet, 
Ýlyas, Oðuz, þimdi bakýn arkadaþlar, 2, 4, 6, 8, 10, 11 kiþi tespit ettim. Þimdi dolayýsýyla 
bu 11 kiþi çok, zamaný kýymetli  kullanýrsa, bize daha fazla açýklama imkaný 
saðlayabilir. Lütfen sorularýnýzý net ve kýsa sorun.  Hepsini birden cevaplandýracaðým. 
Tek, tek cevaplandýrtmayacaðým. Baþka, çaresi yok çünkü, 11 soruya. Karýþmaz. Ben 
not alýrým, o kadar aklým var, merak etmeyin. Buyurun Cemal Bey.

ÖZTEN - Hocam ilk sýra bendeydi.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Mikrofon bir dakika buradaki sýra, buradaki sýraya göre.
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ÝÞLEYÝCÝ - Cemal Ýþleyici. Öncelikle bize bilgi veren Sayýn ÞÝMÞEK'e çok teþekkür 
ederiz. Zahmet ettiler, buraya kadar geldiler. Efendim benim 4 tane sorum olacak. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok. 

ÝÞLEYÝCÝ - Aslýnda soru çoktu ama bunu eleyerek 4'e  indirdim. Ben birincisi sizin 
baþta açýþ konuþmasýnda belirttiðiniz. Danýþmanlýk hizmetleri kapsamýnda alýnan 
mesleðimiz zaman zaman sorun sorulardan bir baþka dala da gidebilecek mi? Örneðin, 
bir harita alýmý bir imar planý ihalesinde, özellikle danýþmanlýk iþlerinde ayrýca, ek 40 
günlük süre verilmesinden dolayý bunu hizmet alýmý ve açýk ihale usulü ile yapabilir 
miyiz? 

Ýkincisi, biliyorsunuz ki, ben her hafta bir belediyenin baþkanlar ve teknik elemanlar 
seminerinde bulunuyorum. En çok sorulan ve þu anda da belediyeleri müþkül durumda 
býrakan bir konu. Ýhale yetkisi belediyelerde kim? Kamu Ýhale Kurumu'na çok soru 
geldi. Ancak, kurum nedense bunu yanýtlamaktan kaçýndý. Yanýtlamaktan kaçýndý, 
özellikle 15 Þubat genelgesinde bunu idarelerin özel kanunlarýna býrakýlmasý bu 
karmaþayý iyice artýrdý. Acaba, Arif Bey bu konuda ne düþünüyor? 

Fiyat dýþý unsurlarla ilgili 40. maddede en düþük fiyatýn en avantajý fiyat olmadýðýnýn 
belirlendiði durumlarda bazý fiyat dýþý unsurlar belirledi. Ýþletme maliyeti, efendim 
iþletme bakým maliyeti, maliyet etkinliði, verimlilik, kalite ve teknik deðer olarak. Asýl 
bunun uygulama yönünden tereddüdü var. Diyor ki, bunlar parasal deðerlerle belirlenir. 
Parasal deðerlerin belirlenmediði durumlarda ise oranlar belirlenir diyor. Bunun 
uygulamasý biraz karýþýk gibi geldi. Arif Bey bu konu da ne düþünür?

En son, tahminen 15 gün önce Kamu Ýhale Kurumunun bir kararý daha yayýnlandý. 
Resmi gazetede, burada çok enteresan geldi bana onun için özellikle sormak istiyorum. 
Bir þikayet üzerine yapýlan incelemede, her ne kadar ihale iptal edilmiþ ise de, ihale 
iptal nedenlerinden birisi rekabeti engelleyici unsurlarýn bulunmasý ama ikinci çok 
önemli diyor ki, “Bütün teklifler yaklaþýk maliyetin altýnda olduðu için ihale” iptal 
edilmiþ bu…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Olduðu için mi? Olmadýðý için mi?

ÝÞLEYÝCÝ  - Olduðu için.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Yani, yaklaþýk maliyetin altýnda…

ÝÞLEYÝCÝ - Olmadýðý için, özür dilerim. Olmadýðý için ters söyledim. 
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OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi düzeltin de…

ÝÞLEYÝCÝ - Yani, hepside yaklaþýk maliyetin üstündeymiþ. Bundan dolayý ihale iptal 
gerekçesi olarak gösteriliyor, teþekkür ediyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Tamam, sorularýnýzý aldým. Fahri, Ali Fahri, çok zor olur. 
Þimdi ayný sorularýn sorulmasýný da önlemiþ oluruz. Yani, þimdi Cemal bir sürü soru 
sordu. Ayný mükerrer olmasýn sorular ve birleþtirilerek cevaplandýrýlacak sorular 
çýkacak göreceksiniz.

ALÝ FAHRÝ ÖZTEN - Sayýn Baþkan deðerli konuþmacýya teþekkür ediyorum. Aslýnda 
11 soru ya da açýklama yapacak arkadaþýmýz var. Cemal Bey 4 soru sordu 4 çarpý 11 44 
soru. Bir hayli fazla isteseniz ben þöyle bir yaklaþým sergilemek istiyorum. Eksik 
yöneltilen sorularý tamamlayarak, geniþleterek daha geniþ bir soru haline getirmek 
istiyorum. Cemal Beyin soruduðu danýþmanlýk hizmetleriyle ilgili soruyu ben yasayý 
kamu ihale kurumunun yanlýþ yorumlayarak yanlýþ bir süreci baþlattýðýndan hareketle, 
konunun açýlmasýný istiyorum. Müsaadenizle çok hýzlý bir þekilde mühendislik, 
mimarlýk hizmetlerinin nerede tanýmlandýðýný size hemen belirtmek istiyorum yasada; 
4734 sayýlý ihale yasasýnda hizmet tanýmý altýnda bakým ve onarým, taþýma, haberleþme, 
sigorta, araþtýrma ve geliþtirme, muhasebe, piyasa araþtýrmasý ve anket, danýþmanlýk 
devam ediyor. Mimarlýk ve mühendislik daha sonra yemek hazýrlama falan diye 
geçiyor, hemen bu maddenin alt kýsmýnda danýþmanlýðý açýklýyor. Tanýmlýyor, 
danýþmanlýk nedir diye, danýþman diye tanýmlýyor. Danýþman; danýþmanlýk yapan, bilgi 
ve deneyimi idarenin yararý için kullanan, danýþmanlýðýný yaptýðý iþin yüklenicileriyle 
hiçbir organik bað içinde olmayan. Yani, bir iþin danýþmanlýðýný yaparken bir yüklenici 
var demek. Danýþmanlýðýný yaptýðý iþin. Yüklenicisiyle sonuçta, demek ki, burada bir 
yüklenici var ve hizmet yapýyor. Yüklenicinin tanýmýna bakýyorsunuz, yine ayný 
maddenin aþaðýsýnda. Yüklenici; üzerine ihaleyi yapýlan ve sözleþme yapýlan istekli 
diye geçiyor. 

Þimdi Kamu Ýhale Kurulu, mühendislik, mimarlýk hizmetlerini bu tanýmlama varken, 
kalkýp 48. maddedeki danýþmanlýk hizmetlerine, siz danýþmanlýk hizmeti üreteceksiniz, 
bu kapsamdasýnýz diye nasýl yorumluyor. 48. madde ne diyor? Bunu da çok hýzlý bir 
þekilde…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Maddeyi okuma

ÖZTEN - Çok kýsa, sadece bir…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Biliyoruz, hepimiz biliyoruz.
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ÖZTEN - Efendim olmuyor o zaman, yani o zaman anlaþýlmýyor ki, sadece, ben 
biliyorum onun içeriðini ama arkadaþlarýmýz biliyor olabilir. Nedir danýþmanlýk 
hizmetleri? ÇED raporu hazýrlanmasý, etüt ve proje, harita kadastro plan, imar 
uygulamasý, tasarým teknik þartname devam ediyor. Özel uzmanlýk ve deneyim 
gerektiren danýþmanlýk hizmetleri hizmet sunucusundan satýn alýnabilir. Biz bunu þöyle 
anlýyoruz, çok açýk. Harita, planlama,  kadastro hizmetleri yapýlýrken bir yüklenici  bu iþi 
yaparken, bunun da danýþmanlýðý yapýlabilir. Evet, böyle olmalý ama kurum ve 
kuruluþlar bugün Kamu Ýhale Kurumundan bunu sorduklarýnda hayýr siz sadece 
danýþmanlýk kapsamýndasýnýz, bu yönetmelik çerçevesinde yürüyeceksiniz diye bir 
yaklaþým var. Ben bu sorumu Cemal iþleyicinin sorusuyla bütünleþtiriyorum. Diyoruz 
ki, mühendislik, mimarlýk hizmetlerinin 4734 sayýlý kamu ihale yasasýnda hizmet 
tanýmýnda yer almasýna göre ayrý bir þartname, ayrý bir yönetmelik, ayrý bir baþlýk 
altýnda açýklanmasý gerekiyor. Büyük bir karmaþa var, Kamu Ýhale Kurumuna bunu 
sözlü ilettik, yazýlý ilettik, her nedense Kamu Ýhale Kurulu bu yasa çýkarken, müþavirler 
birliðinden çok görüþ olmasýna raðmen 400 bin üyesi olan Türk Mühendis Mimarlar 
Odalarý Birliði'nin görüþlerine bu yazýlý görüþlerimize deðer vermiyor. Bunun nedenini 
sormak istiyorum. Neden bu kadar açýk net belli iken 400 bin üyesi olan, yüz binlerce 
serbest çalýþaný olan ve biz mühendislerin proje üretim sürecinde yer almamýza 
raðmen, bizi bir danýþmanlýk gibi, tabi ki danýþmanlýk olacak hayýr demiyoruz. Ama bu 
hizmetin yapýlmasýnda biz neredeyiz? Bu, nasýl yok sayýlýr, bunun deðerlendirmesini 
ve açýklanmasýný istiyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim.

ÖZTEN - Devam ediyorum, bir sorum daha var. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Kýsa lütfen Fahri.

ÖZTEN - Yine hizmet alýmlarý uygulama yönetmeliðinin,  3. bölümünde mesleki ve 
teknik yeterliliðe iliþkin belgeler. Yani, siz mühendislik hizmetiyle ilgili ihaleye 
çýkýyorsunuz. Bunu yapacak kiþi kim diye sormanýz gerekiyor doðal olarak. Bir 
taraftan 3458 sayýlý mühendislik hakkýnda yasa var. Bir taraftan 6235 sayýlý  Türk 
Mühendis Mimar Odalarý Birliði yasasý  var. Bunlar 50'li yýllarda hatta, mühendislik 
yasasý 3458 1930'larda çýkan bir yasa. Burada kimlerin serbest mühendislik hizmeti 
yapabileceðini net ortaya koyan yasalar. Ama siz bu ihale yasasýna göre,  bu 
yönetmeliðe göre, ihaleye giren istekliden, siz kimsiniz? Hangi odaya kayýtlýsýnýz? Bu 
iþi yapabilecek yerliliðiniz var mý? Mühendislik kimliði açýsýndan. Yasada olmasýna 
raðmen. Bu belgeyi istemiyorsunuz, diyorsunuz git ticaret odasýndan bana kayýt  belgesi 
getir. Bizim mühendislik, mimarlýk hizmeti ticaret deðil. Bir kamu hizmeti. 
Dolayýsýyla, bu ihaleye giren mühendis ve mimarlardan oda belgesi istemeniz 
gerekirken, ticaret odasý kayýt belgesi istiyorsunuz. Biz bunu gittik, Kamu Ýhale 
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Kurumundaki arkadaþlarýmýza anlattýk. Ya biz anlatamadýk, ya onlar anlamadý ya 
anlamak istemediler ya da müþavirler birliðinin dediði oldu. Bunu açýklamasýný 
istiyorum. Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben teþekkür ediyorum. Mustafa KIZILKAYA.

KIZILKAYA - Benim de sorum, danýþmanlýk hizmetleriyle, belki sorum Ali Fahri 
Beyin açýkladýðýyla aynýdýr. Biz de ona katýlýyoruz. Ama Karayollarý Etüt Proje olarak 
bizim Ýhale Kurumuna sorduðumuz bir soruda, gelen cevabi yazýsýnda; etüt proje 
hizmetlerinin danýþmanlýk hizmetleri içinde deðerlendirileceði,  tabi biz buna bir karþý 
yazý da yazdýk. Daha onun cevabý gelmedi. Þimdi danýþmanlýk hizmetleri iþlerinde bir 
kýsýtlama var. Özellikle kýsa liste olayý var. Kýsa listede grup ihale çýkma zorluðu ortaya 
çýkýyor. Bizim Karayollarý iþlerinde de bizim her sene 60, 70 tane ihale oluyor. Bunlarýn 
grup ihalesine çýkamadýðýmýz sürece, bu iþleri yýl içinde bitirme þansýmýz yok. Buna 
çözümleri var mý? 

Ýkinci sorum, yasada olmamasýna raðmen yasayý farklý yorumlayýp yönetmeliklere 
konulan birkaç tane madde var. Benzer iþlerde tek bir iþin kabul edilmesi yasada, bu 
þekilde iþler diye yorumlanmýþ ama yönetmeliðe tek bir iþ, benzer iþ kabul edilir diye 
konulmuþ. Ýkincisi, özel ortakla iþ bitirme olayý yasada geçmiyor ama yönetmeliðe özel 
ortakta da %30 iþ bitirme isteniyor. Bu da rekabeti önleyici, yeni firmalarýn, iþe atýlmýþ 
genç arkadaþlarýmýn þirket kurup en azýndan ortak giriþim olarak ihalelere katýlmayý 
engelliyor. Buna bir çözümleri var mý? Bunlar tebliðlerle düzelecek þeyler aslýnda 
yasada yok. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi…

KIZILKAYA - Baþka bir sorum var.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Mustafacýðým.

KIZILKAYA - Bu da genelde kamu kurumlarýnda çalýþan arkadaþlarýmýzýn emekli 
olduktan sonra iþ denetleme belgelerinin deðerlendirilmesi konusu var. Bu da iþ 
bitirmelerinin arasýnda yasada sayýlmýþ, burada da bir aksaklýk var. Emekli olan bir 
kardeþimizin farklý birimlerde aldýðý iþ denetleme belgelerinin 25 sene veya 26 sene 
içinde, 10 sene önce aldýðý iþ denetleme belgesinin, emekli olduktan sonra hiçbir 
þekilde iþe yaramadýðý, son 5 yýlý alýndýðýndan dolayý, geçersizliði var bununla ilgili bir 
düzenleme var mý? Yaklaþýk maliyetin gizliliði, ihalelerin nereye varacaðý, kaça 
gideceði belirsizliði ve bunu komisyonun üzerine atmakla büyük bir külfet altýna 
sokma… ve komisyonun da bu yetkisini kullanamayacaðý, danýþmanlýk hizmetlerinde 
ayrýca kýsa listenin olmasý rekabeti engelleyici bir tedbir olarak konmuþtur. Belki yerli 
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firmalarýn bu kýsa listede yer almamasýna vesile olacak, bunlarla ilgili bir tedbirleri var 
mý? Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Ancak, Mustafa kardeþim çok güzel 
þeylere temas etti de, þimdi burada sevgili kardeþimiz bunlarýn bir kýsmýna cevap 
vermeye yetkilide olmayabilir. Yani, açýklama yapacaktýr muhakkak da, yani, 
sorularýnýzý biraz yumuþak sorarsanýz memnun olurum. Cengiz DAÐDELEN

DAÐDELEN - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Ben Sayýn Þimþek'e bir þey 
söyleyeceðim, sunumunda þöyle bir ifade kullandý. Avrupa Birliðinde ekonomik 
açýdan en avantajlý teklifin fiyat dýþý unsurlar dikkate alýnarak belirlendiðini söyledi ve 
mevcut ihale yasasýnda da bu yönde bir düzenleme olduðunu söyledi. Fakat uygulama 
yönetmeliðinin 71. maddesi böyle demiyor. Ne diyor? Uygulama yönetmeliðinin 71. 
maddesi þunu diyor; ekonomik açýdan en avantajlý teklifin uygulanmasýnda en düþük 
teklifin uygulanmasý esastýr diyor. Sadece, burada bir  istisna getirmiþ “Bunun 
uygulanamadýðý durumlarda fiyat dýþý unsurlar, iþte kalite, deneyim gibi unsurlar 
dikkate alýnarak belirlenir diyor. Burada bir çeliþki var, komisyon güç durumda 
kalabilir, ihale komisyonu. 

Diðer bir þeyde yaklaþýk maliyetin gizliði. Yaklaþýk maliyetin gizliliði, en az 5 kiþiden 
oluþan komisyon üyelerinin birbirine kuþkuyla bakmasýna neden olabilir. Ýhale 
yetkilisinin bilgisi dahilinde olan bir þeyin ne kadar gizliliði olabilir? Çünkü, 
Türkiye'deki ihalelerin kimlere nasýl peþkeþ çekildiðini herkes söylüyor. Öyle bir, hem 
gizli olacak hem bir çok kiþi bilecek. Bu çok sýkýntý olmayacak mý? Bu konudaki 
düþünceleriniz. 

Bir diðer sorum da, 29 Mart 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde bir manþet vardý. 
“Yandaþa ihale dönemi” biliyorsunuz 2003 bütçesinde yatýrýmlara ayrýlan pay, 8 
katrilyon. Ve bunun 5,2 katrilyonu enerji ihaleleri. Bir gecelik operasyon ile bütçe 
yasasýna eklenen bir önerge ile enerji ihalelerinin kapsam dýþýna çýkarýldýðý söyleniyor. 
Ben geliþmeyi takip edemedim. Tabi bütçenin Büyük Millet Meclisine geri 
gönderilememesi de ayrý bir soru. Cumhurbaþkanýndan iade edilemiyor bildiðim 
kadarýyla. Bu düzenleme geçti mi? Geçmedi mi? Son geliþmeleri öðrenmek istiyorum. 
Teþekkür ederim. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben teþekkür ediyorum. Arkadaþlar sorularý biraz daha 
süratle soralým.

BAYAN KATILIMCI - Pardon ben mikrofon yakýnken aldým. Çok özür dilerim. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok güzel, çok güzel akýllý kýzmýþsýn. Tabi
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BAYAN KATILIMCI - Teþekkürler. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - adýn Güney deðil mi? 

GÜNEY HANIM - Evet, GAP idaresinden. Þimdi danýþmanlýk konusunda Fahri 
ÖZTEN'in söylediklerine tamamen katýlýyorum. Burada yasa çok net deðil, bunu hýzlý 
geçeceðim, bu soruyu ve bu konuda yani, bizim iþlerimiz tamamen hizmet alýmýna 
giriyor, harita hizmeti alýmý. Ve bununla ilgili kurumlarda yanlýþ algýlamalar söz  
konusu. Bunun giderilmesi içinde Kamu Ýhale Kurulundan, kurumlara aydýnlatýcý ve 
bunun bir hizmet alýmý ihalesi kapsamýna girdiðini gösteren yazýlar gönderilebilir mi? 
Diye sormak istiyorum. 

Diðer süre konusu, daha doðrusu benzer iþ bitirmeler konusundaki süreler, þimdi harita 
alým daha dorusu, hizmet alým iþlerinde son 5 yýllýk süreler deðerlendiriliyor, iþ 
bitirmelerde. Ancak, son 2 yýlda biliyorsunuz 2 tane ekonomik kriz geçirdik ve 
yatýrýmlar hat safhada düþtü. Dolayýsýyla hala yeni ihaleler çýkarýlamýyor. Ve zaman 
aleyhimize iþliyor. Daha doðrusu, isteklilerin aleyhine iþleyen bir durum söz konusu ve 
ben bu sürenin uzatýlmasý yönünde…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Kanun deðiþtireceðiz.

GÜNEY HANIM - Evet, bir giriþim var mý? Olmalý diyorum. En az 7, 8 yýl hatta 10 
yýla çýkarýlmalý. Çünkü, yapým iþleri 15 yýl. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Güney Haným lütfen, net sorular. 

GÜNEY HANIM - Bir de son sorum. Þimdi aþarý düþük teklif söz konusu olduðunda 
ihale sýrasýnda bunun bir inceleme süreci var. Fakat bununla ilgili bir  zamana 
rastlayamadým, ben yasayý okuduðumda. Bu ihale komisyonu ve ihale sürecini aksatan 
bir durum. Buna bir zaman açýsýndan sýnýrlama getirebilir misiniz? Örneðin, 10, 15 gün 
gibi…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler.

GÜNEY HANIM - Teþekkür ediyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Orhan, Orhan AY konuþ. Bakýn beyler, hanýmlar, delegeler, 
kardeþlerim süremizi 20 dakika aþtýk, sorularla aþtýk daha, daha bir de cevabý var. Onun 
için lütfen çok kýsa toplu cevap vereceðiz onu da söyleyeyim. Evet, 

ORHAN AY - Sayýn Akdað siz biraz az konuþursanýz daha erken bitireceðiz gibime 
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geliyor. Þimdi sanki kendisi sadece mikrofonu aldýðýnda soru sorarmýþ da görüþünü 
belirtmezmiþ gibi bizden sadece, soru sormamýzý istiyor. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok kýsa…

ORHAN AY -  Yani, baþkan olunca iþler deðiþiyor mu Sayýn Akdað?

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Deðiþiyor, deðiþiyor.

ORHAN AY - Þimdi benden önceki arkadaþlarýn sorduklarý genelde teknik sorulardý. 
Sadece, Cengiz arkadaþýn sorduðu bir  soru vardý. Enerjiyle ilgili þeylerin çýkartýlmasý. 
Bence ona cevap verilmesi lazým. Teknik olan konulara da vakit buldukça cevap verin 
ama ben siyasi soru soracaðým biraz. Yani, benimkilere cevap istiyorum teknik 
sorularýn dýþýnda…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi bakýn…

ORHAN AY - Þöyle, baþkaným yani…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Karþýnýzda siyasetçi olmadýðýný, bakan olmadýðýný…

ORHAN AY - Hayýr siyasetçi olarak deðil. Yani, þöyle gene ihale yasasýyla ilgili 
soracaðým. Ýki tane soru soracaðým. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sor sor hadi sor.

ORHAN AY - Bir tanesi, geçtiðimiz ayýn yedisiydi sanýrým. Kamu Ýhale Kurumunun 
bir deðiþiklik ilaný vardý. Orada maddesini þu an hatýrlamýyorum, yanýmda da doküman 
yok ama ihaleye katýlacak olan firmalarýn geçmiþ 3 ayý da olmak üzere, belgelemek 
üzere vergi borcu olmadýklarý, B maddesi sanýrým. Bir de C maddesi de sigorta borcu 
olmadýðýna dair belge ilgili kurumlardan almasý isteniyordu. Fakat geçen ay yayýnlanan 
genelgede bunu yerli firmalardan yine ayný þekilde istemesine raðmen yabancý 
firmalardan sadece kendi beyanlarýný yeterli buluyor. Bu zaten eþik deðerin yanlýþ 
hatýrlamýyorsam bu seneki fiyatlarla 350 milyar gibi olan mühendislik hizmetlerinde 
350 milyar lira olan eþik deðer miktarýyla yani, bu miktarýn üzerindeki ihalelerle 
yabancý firmalarýn katýldýðýný düþünürsek, bir  de can alýcý olan maddelerden bir tanesi 
veya bir iki tanesi olan bu maddeyi yabancý firmalarýn lehine deðiþikliði Kamu Ýhale 
Kurumundaki teknik arkadaþlar mý yaptý? Yoksa siyasilerden gelen talimatlar üzerine 
mi yaptý? Bence bunu açýklamalarýnda bir sakýnca yok. 

Ýkincisi, biraz daha belki siyasi olacak.
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OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Kýsa.

ORHAN AY - Dýþarýdan duyduðumuz kadarýyla 30, 40 tane maddede deðiþiklik 
konusunda mecliste bir çalýþma olduðunu veyahut da bir þekilde olduðunu duyuyoruz. 
Bu çalýþma Kamu Ýhale Kurulunun kendisinin bu tartýþmalar sonucunda çýkardýðý þu, 
þu maddelerde deðiþiklik yapalým þeklinde midir? Yoksa yine siyasi iktidarlarýn 
veyahut da bazý merkezlerin sunduðu bir þey midir? Bu konuda da bir cevap 
verebilirlerse teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben teþekkür ediyorum. Ummadýðým kadar kýsa sürdü. 
Hüseyin Evran.

EVRAN - Bende bu karneyle ilgili bir þey sormak istiyorum, kýsa bir soru. Biliyorsu-
nuz, müteahhitlik karneleri iptal edildi. Bundan sonra yapýlan iþlerin dökümü yapýlýyor.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Bilmiyorum öyle bir þey.

EVRAN - Bitirdiðin iþlerin dökümü yapýlýyor, onlarý veriyorsunuz. Fakat ben…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben bilmiyorum öyle bir þey.

EVRAN - Efendim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben bilmiyorum öyle bir þey. Ýptal edildi diye bir þey yok. 
Karne veriliyor. 

EVRAN - Müteahhitlik karnesi verebiliyor musunuz ihalelerde? 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Efendim, ihalelere göre karne veriliyor. 

EVRAN - Karne veriliyor. Müteahhitlik karnesi geçerli mi? 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Karne geçerli olmadý yani de… onu yani açýklýðý kavuþtur 
diye Hüseyin söyledim ben sana. Karneyi isteyen alabiliyor da, ne iþe yarýyor? O ayrý. 

EVRAN - Peki, önemli deðil, benim sormak istediðim o deðil. Ben þimdi daha çok 
þirketlere ve özel iþler yapýyorum. Þirketler ve özel þahýs iþleri yapýyorum. Yani, kamu 
alýmlarýyla ilgili bir iþ kýsa zamanda bitirmedim. Bununla ilgili acaba, ihale ya da kamu 
alýmý yapan komisyon özel iþlerdeki bitirilen iþleri, daha doðrusu olmazsa olmaz mýdýr 
bu þart? Bunu öðrenmek istiyorum. Bir de onaylayan merciden böyle bir iþ bitirdiðine 
dair bir belge almamýz yeterli midir? Teþekkür ederim. 
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OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Ahmet.

AHMET ÖÐÜTCÜ - Elazýð. Hocam ben þunu soracaðým. Biraz da teknik deðil, 
arkadaþlarým yeterince teknik soru sordular. Þimdi kurumunuza mutlak surette olumlu 
ve olumuz tepkiler gelmiþtir. Bu ihale alým yasasýyla ilgili olarak bunlarý da göz önünde 
bulundurarak iþte biraz önce meslektaþlarýmýz, aðabeylerimiz, farklý þekilde ifade 
ettiler. Bu bir, ikincisi Türkiye'nin fiziki yapýsý iþte diyelim, Ankara'daki bir ihaleyle 
veya Þýrnak'daki bir ihale yapýmýyla ilgili fiziki þartlar biraz daha farklýdýr. Özellikle 
teknik eleman, teknikerlerle ilgili kast ediyorum. Teknik eleman problemi ciddi þekilde 
olacaktýr. Biraz da kiþisel bir soru, kendi kanaatlerini almak istiyorum. Bu 
konumdayken olumlu, olumsuz tepkiler ve Türkiye'nin fiziki ve teknik yapýsý göz 
önüne alýndýðýnda acaba, bunun ertelenmesi veya devam etmesi, kiþisel kanaati nedir? 
Bu acaba, olumlu bir yolda mýyýz? Nedir yani, bununla ilgili kiþisel kanaati nedir onu 
dinlemek istiyoruz?

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Ýlyas Osmanaðaoðlu. 

OSMANAÐAOÐLU - Teþekkür ediyorum. Sayýn Arif Þimþek'e benim sorum denetim 
üzerine. Daha önce kendisinin de konuþmasýnda söylediði gibi Türkiye'de her kurumun 
denetim birimleri var. Fakat yolsuzluklar ülkeyi baþtan baþa sarmýþ gibi bir eleþtiriyi 
kamuoyunun gündeme getirdiðini söyledi. Bu eleþtiriye katýlýyoruz. Denetim 
mekanizmalarýnýn veyahut denetimin nasýl olmasý  gerektiði konusunda, Türkiye'de 
nasýl olmasý gerektiði konusunda bazý þeylerin yapýlmasý lazým. Þu husus var, bir 
kurumun, müfettiþleri var doðru bunlar, kurumun yaptýðý iþlerden ziyade, kurumun alt 
tarafýna yönelik,  yani, taþra birimlerine yönelik bir denetim iþlevini görüyorlar. Fakat, 
diyelim ki, kurumun tepesindeki genel müdürün veya ona baðlý bakanýn yaptýklarý 
konusunda bir denetim mekanizmasý Türkiye'de yok. Kýsaca denetim özerk ve 
baðýmsýz olmalý, bir iþin bütün birimlerini tepeden týrnaða denetlemeli. Buna dayanarak 
þunu soruyorum ben. Þimdi bu kamu ihaleleri çok, her zaman Türkiye'nin gündemini 
meþgul eden, çok yolsuzluklara, soruþturmalara konu olan bir olay. Yargýda da bir çok 
olaylar var. Þimdi siz þikayetlerden filan bahsediyorsunuz. Denetimi nasýl 
yapacaksýnýz? Kamu Ýhale Kurulu nasýl  denetleniyor? En baþta kendisi nasýl  
denetleniyor? Ve diðer þeyleri nasýl denetleyeceksiniz? Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben teþekkür ediyorum. Ali Uyanýk.

UYANIK - Ali Uyanýk, benim sorum da Þimþek'e Sayýn Þimþek þöyle söylediler yanlýþ 
anlamadýysam, bizim katýlýmcýlara, yabancý ülkeler engel çýkarýrlarsa, bizi de devlet 
bazýnda, bakanlar kurulu düzeyinde onlar için karþý önlemleri alacaðýz dedi. Yalnýz, 
bizim katýlýmcýlarýmýz bildiðim kadarýyla son ekonomik krizlerle býrakýn yabancý 
ülkelere gidip ihalelere katýlmayý, evlerinden çýkamaz duruma geldiler. Þimdi bu 
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baðlamda, bizim katýlýmcýlarýmýzýn ekonomik, teknik,  kültürel yönden misyon 
kazandýrmak için devletimizin bu müteahhitlerimize yönelik çalýþmalarý var mýdýr? 
Varsa veya böyle bir kaynak ayrýldýysa veya ayrýlmadýysa bu anlamda çalýþma 
yapýlabilir mi? Bizler bu çalýþmaya katkýda bulunabilir miyiz? Teþekkür ediyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum Ali Bey. Oðuz Kuzgunbay son sorucu. 

KUZGUNBAY - Sorum yok.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Þimdi arkadaþlar ben þöyle bir yöntem 
izleyeceðim. Despot demeyin bana da. Evvela þu GATS konusunu iþleyelim bu arada, 
bu sorularýnýza yanýtý o konular iþlendikten sonra… Ona zaman ayýracaðýz da onun için 
söylüyorum ben. Çünkü, kardeþlerimi de, hocamý da burada fazla tutmak istemiyorum 
ve onlarýn vereceði bilgilerde bu konuya çok paralellik arz eden bilgiler olduðu 
inancýndayým. Ben dersimi çalýþtým geldim biraz da, onun için, onun için ben 
cevaplardan evvel birde burayý daðýtmamak istiyorum. Kalýn burada yani, cemaat 
daðýlmasýn. Þimdi Sayýn Seyhan ERDOÐDU Hocamýz Siyasal Bilimler Fakültesi, 
Çalýþma Ekonomisi Bölümünde  öðretim üyesidir. Kendisi benim oðlumun da hocasý.  
Gururla söylüyorum. Kendisinin GATS yani, Uluslararasý Hizmet Ticareti Anlaþmasý 
konusunda kendisi bana söz verdi. 15 dakika da ben sunumumu yapacaðým, soru 
alacaðým dedi. Teþekkür ediyorum, buyurun efendim. 

ERDOÐDU - Evet, Sayýn Baþkan, ayrýca rica ediyorum, ikaz da edin. Yani, 15 
dakikaya geliyor diye 3 dakika önceden söyleyin.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Cemaat daðýlmasýn.

ERDOÐDU - Cemaat daðýlmasýn. Þimdi deðerli arkadaþlar cemaat daðýlmadan bu 
kadar teknik bir konuyu ortaya koymak biraz zor. Onun için  selam sabaha girmeden 
konuya giriyorum. Sizler selamladýðýmýzý ve Odaya teþekkürlerimizi sunduðumuzu 
varsayýn....

Konumuz, teknik ve çok kapsamlý bir konu.  Sayýn Eren'le, oturum baþlamadan önce, 
“biz bunu 15'er dakika içinde nasýl anlatacaðýz diye” konuþtuk. Dolayýsýyla 
anlatamayacaðýmýzý baþtan bilin. Ben sadece, çok temel bazý konulara kavramsal 
düzeyde ve genel olarak deðineceðim, deðerli arkadaþým da özellikle kendisi bu 
konularda çok bilgili olduðu için Türkiye'nin bu konudaki uygulamalarýna deðinecek. 
Böyle  bir iþ bölümü yaptýk. 

Adý üstünde “GATS”, ama Ýngilizce olarak adý üstünde. Keþke  Türkçe kýsaltma 
kullansaydýk, daha iyi anlaþýlýrdý. Ama biz “GATS” dedikçe, siz aklýnýzdan Hizmet 
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Ticareti Genel Anlaþmasý olarak geçirin. Yani, nasýl ki, mallarýn ticaretine iliþkin 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde bir anlaþma varsa, DTÖ bünyesinde hizmet 
ticaretine iliþkin olarak da  küresel bir anlaþma mevcuttur. DTÖ'ne üye ülkeler, hizmet 
ticareti konusunda  serbestleþtirme taahhüdünde bulunarak anlaþmaya taraf olurlar. 
Türkiye Cumhuriyeti de DTÖ'ne üye ülkelerden biridir ve GATS'ýn yani, hizmetlerin 
serbestleþtirilmesinin tarafýdýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaþmaya taraf  olmasýyla 
birlikte hizmet sektörlerinin tümü, bu hizmet sektörlerinde hizmet üreten firmalarýmýz 
ya da bu hizmet sektöründe çalýþan mimar ve mühendislerimiz de bu serbestleþtirmenin 
etki alanýna girmiþ oluyorlar. Onun için kavram olarak bu  hizmetlerin ve 
serbestleþmenin ne olduðu üzerinde durmamýz lazým. 

Öncelikle “hizmet nedir” diye bakmamýz lazým. Hizmetlerin serbestleþtirilmesinden 
söz ediyoruz, ama hizmetlerin tam bir tanýmý bulunmamaktadýr. “Mal olmayan þeyler 
hizmettir” þeklinde aslýnda taným olmayan bir taným mevcuttur. GATS   hizmetleri 
tanýmlamak yerine 12 baþlýk altýnda  sýnýflandýrmaktadýr:  Mesleki hizmetler, 
Haberleþme hizmetleri, Müteahhitlik ve Mühendislik hizmetleri, Daðýtým hizmetleri, 
Eðitim hizmetleri, Çevre hizmetleri, Mali hizmetler, Saðlýkla ilgili ve sosyal hizmetler, 
Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, Eðlence, Kültür ve Spor hizmetleri, Ulaþtýrma 
hizmetleri, baþka yere dahil edilmemiþ diðer hizmetler. 160 kadar alt sektör  
bulunmakla birlikte, temel sektörler, bu 12 ana sektör halinde ifade ediliyor. 
Hizmetlerde serbestleþme de bu  12 ana sektörde üretilen hizmetlerin  GATS 
anlaþmasýna taraf olan ülkelerce serbest ticarete konu edilmesi anlamýna geliyor.. 

Aslýnda mühendislik hizmetleri bütün sektörlerin kapsamýnda mevcut. Ama mimarlýk 
ve mühendislik hizmetleri bu sýnýflandýrmada  iki sektörde yer almaktadýr. Birinci 
olarak, “Mesleki Hizmetler”in  bir alt sektörü olan,  (A) Uzmanlýk Gerektiren Mesleki 
Hizmetler baþlýðý altýnda, (d) Mimarlýk Hizmetleri, (e) Mühendislik Hizmetleri, (f) 
Anahtar teslim projeler için, Entegre Mühendislik Hizmetleri, (g) Þehir Planlama ve 
Peyzaj Mimarlýðý Hizmetleri yer almaktadýr. 

Ýkinci olarak  (3) Nolu Müteahhitlik ve Mühendislik Hizmetleri altýnda (A) Binalar için 
müteahhitlik iþleri, (B) Ýnþaat mühendisliði  için genel müteahhitlik iþleri,  (C) Tesisat 
ve Montaj iþleri,  (D) Bina tamamlama iþleri, (E) Diðer iþler.  kapsamýnda ele alýnan 
fiziki inþaat ve ilgili mühendislik iþleri kapsamýndaki mühendislik hizmetleridir. 

Burada dikkatinizi çekerse, birbirini içerme gibi bir durumu var. Yani, mühendislik, 
hem bir mesleki hizmet sektörü olarak,  hem de müteahhitliðin içindeki mühendislik 
hizmetleri olarak serbestleþme kapsamýna giriyor. Ama bunlarýn dýþýnda, Yalnýzca 
müteahhitlik  sektörünün  deðil, diðer sektörlerin de genel olarak mesleki hizmetler 
sektörünü ve bu kapsamdaki mühendislik ve mimarlýk hizmetlerini  içerdiði 
görülmektedir. Mesela çevre hizmetleri, tabi ki mühendisleri ilgilendirecek, mesela 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

2839. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



ulaþtýrma ya da haberleþme ile ilgili hizmetler, tabi ki mühendisleri ilgilendirecek, 
dolayýsýyla, bütün sektörler mühendisleri ilgilendiriyor. Ama iki temel sektörde 
serbestleþme söz konusu olacak:  birincisi mühendislik hizmetinin ticareti yapýlýrken,  
ikincisi de müteahhitlik hizmetinin ticareti yapýlýrken. 

O zaman bir de serbestleþme ile neyi kast ettiðimizin üzerinde duralým. Herhangi bir 
ticarette, ticaretin serbestleþtirilmesi demek; o ticaretin yapýlmasýnýn önündeki bütün 
engellerin kaldýrýlmasý demektir. Ticaretin önünde iki temel engel olduðu görülüyor: 
bunlardan birincisi pazara giriþte karþýlaþýlan engellerdir. Hizmetinizi bir pazarda 
satmak istiyorsunuz. Onun ticaretini yapmak istiyorsunuz, o zaman o pazara giriþte bir 
engel olmamasý lazým. Bütün bu engellerin kaldýrýlmasý lazým. Mesela, mallarda 
gümrük vergileri, çeþitli tarifeler veya tarife dýþý bazý uygulamalar, o malýn bir baþka 
ülkeye ihracýna engel teþkil edebilir. Hizmette de pazara giriþte bir takým engeller 
olabilir. Mesela, mühendislik hizmetlerinde pazara giriþte ne gibi engeller olabilir? 
Gene kendinizden biliyorsunuz, mesleðe giriþ düzenlemelerinde kýsýtlamalar olabilir. 
Mesela, meslek örgütlerine üyelik þartý olabilir, mesela bazý faaliyet alanlarý 
sýnýrlandýrýlmýþ olabilir, mesela kalifikasyon ve lisans gerekleri öyle düzenlenmiþlerdir 
ki, aslýnda o pazara giremezsiniz. Demek  ki, hizmet ticaretini serbestleþtirirken o 
mühendislik hizmetinin ya da müteahhitlik hizmetinin  bir baþka ülkenin pazarýna 
sunulmasýnýn önündeki engellerin ortadan kaldýrýlmasý söz konusu olacak, Türkiye'nin 
de, yabancýlarýn bu hizmetleri Türkiye pazarýna sunumlarýnda karþýlaþacaklarý engelleri  
kaldýrmasý gerekecek. Ýkinci  engel de milli muamele ilkesidir. Özellikle geliþmekte 
olan ülkeler açýsýndan çok önemli olan milli muamele ilkesi, bir ülkenin, hizmetlerin 
sunumunda kendi vatandaþlarýný ya da kendi firmalarýný desteklemesi, yabancýlarýn 
rekabetine karþý korumasý, devlet yardýmlarýyla o rekabet içerisinde onlarý güçlü 
kýlmasý, kýsacasý milli olmalarý nedeniyle onlara özel muamele yapmasý anlamýna gelir. 
Milli muamele neler olabilir? Örneðin, müteahhitlik hizmetleri sunumunda yerli ortak 
þartý  veya yabancý mühendislerin gelip çalýþmasý söz konusu ise kendi 
mühendislerimize istihdam açýsýndan öncelik taþýma anlamýna gelen ekonomik ihtiyaç 
testi milli muamele kapsamýna girer.  Bir ülke  sadece kendi vatandaþlarýna 
mühendislik hizmeti sunma hakkýný verebilir veya yabancý müteahhit firmalara belirli 
bir oranda yerli personel istihdam etme þartý koyabilir. Bunlarýn hepsi milli 
muameledir. Serbestleþme dediðimiz zaman,  hizmetlerin ticaretinde taraflarýn, gerek 
pazara giriþteki her türlü engeli, gerekse  milli muameleyi  ortadan kaldýrmalarý 
anlatýlmak istenmektedir. Bu engeller kaldýrýlýp, mühendislik ve müteahhitlik 
hizmetlerinin ticaretinde serbestleþme olunca  ne kalýyor ortada? Rekabet unsuru 
kalýyor.

Rekabeti genellikle þöyle özetleriz, “iyi  olan kazansýn”. Ama ne uluslararasý  mal 
ticaretinde, ne de uluslararasý hizmet ticaretinde “iyi olan kazansýn” sözleri ile ifade 
edilen bir rekabet yoktur. Küresel rekabet iyinin kazandýðý bir serbest rekabet düzeni 
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deðil  tekelci rekabet düzenidir. Hem mühendislik hizmetlerinde, hem de müteahhitlik 
hizmetlerinde, diðer bir çok hizmet sektöründe olduðu gibi, tekelci rekabet söz 
konudur. Bu da þu anlama gelmektedir:  “Büyük olan þirket kazansýn”, “ finans 
saðlayabilen þirket kazansýn”. Çünkü, pek çok proje anahtar teslim bazýnda olduðu için 
finansman saðlamak þart oluyor. Dolayýsýyla rekabet belki  19. yüzyýlýn baþýnda iyinin 
kazandýðý bir yarýþtý, ama bugün  “iyi olan kazansýn”dan çok “büyük olan kazansýn”, 
“çok uluslu olan kazansýn”, “finans getirebilen kazansýn”, “teknolojinin anavataný olan 
ülkelerde, ileri teknolojiye hakim olan ve bu ileri teknolojisini de saklayan, zihni 
mülkiyet haklarýna  sahip çýkanlar kazansýn”a dönüþebiliyor. 

Serbestleþme sürecinin getireceði umulan rekabet ortamýnda, geliþmekte olan ülke 
pazarlarý eþit olmayan koþullarla,  ister malda, isterse hizmet ticaretinde açýlma 
sürecine girdiði zaman burada en çok kazananlar,  ileri ülkeler dediðimiz ülkelerin 
hizmet sunucularý ve bu ülkelerin firmalarý oluyor. Avrupa Birliði ile hizmetlerin 
serbestleþtirilmesi süreci içerisinde bizim müteahhitlerimiz þöyle bir þey ummuþlardý: 
“Bizde hem mühendislik hizmetlerinin, hem de vasýflý iþ gücü anlamýnda iþgücümüzün 
maliyeti düþük, biz iþgücümüzle Avrupa piyasalarýna gireriz, oradaki rekabette düþük 
maliyetlerimizle kazançlý çýkarýz”. Oysa ki  hizmetlerin serbestleþtirilmesi sisteminde 
bu mümkün deðil. Hizmetlerin serbestleþtirilmesi, Türkiye'deki mimarlarýmýzýn, 
mühendislerimizin, vasýflarýyla ve düþük iþ gücü maliyetleriyle ister serbest hizmet 
sunucusu olarak, ister müteahhit firma olarak dünya pazarlarýnda serbestçe dolaþýp, 
ucuz iþ gücü ve ucuz maliyetle hizmet sunabilecekleri, iþ  alabilecekleri anlamýna 
gelmemektedir. Sistem buna göre kurulmuþ.  Müteahhit firmalarýn baþka ülkelerde 
ticari varlýk tesisi önündeki engeller ve bu firmalarýn çalýþaný olarak baþka ülkelere 
giden mühendislerin hizmet sunumu önündeki engeller kaldýrýlacak denirken, 
geliþmekte olan ülke mühendislerinin önündeki  vize engeli bile kaldýrýlmamaktadýr. 
Hizmet ticaretinin serbestleþmesi sürecinde, geliþmekte olan ülke mimar ve 
mühendislerinin kendi hesabýna çalýþanlar veya baðýmlý çalýþanlar olarak geliþmiþ 
ülkelerin iþgücü piyasalarýna yaygýn bir biçimde  girecekleri imajý, GATS'ý geliþmekte 
olan ülkelere pazarlamak için  düzenlenen bir reklam kampanyasýna benzemektedir. 

Þimdi o zaman sistemin gerçekte ne anlama geldiðine bakalým. GATS kavramlarýyla 
bakarsak müteahhitlik hizmetlerinin ya meslek olarak mühendislik hizmetlerinin 
ticaretinin farklý biçimlerde olabileceðini söyleyebiliriz. Bir tanesi sýnýr ötesi ticaret. 
Týpký mallarda olduðu gibi. Enformasyon teknolojilerindeki geliþme sayesinde 
mümkün hale gelen bu tür hizmet ticaretine kýsaca e-mühendislik, ya da e-müteahhitlik 
diyebiliriz. E-mühendislik ya da e-müteahhitlik,  müteahhitlik ya da mühendislik 
hizmetinin, bulunduðunuz ülkeden elektronik ortamda ihraç edilmesi ya da ithal 
edilmesi sistemine dayanýyor. Mühendislik hizmetlerinin ticaretinde ikinci  biçim, bu 
hizmetlerin, bir baþka ülkede ticari  varlýk tesisi yoluyla  sunulmasýdýr. Hizmet 
satýcýlarýnýn diðer bir ülkede hizmet üretimi için dolaysýz yabancý sermaye yatýrýmlarý, 
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GATS'ýn hizmet tanýmýna göre hizmet ihracatý olarak deðerlendirilmektedir. 
Mühendislik hizmetlerinin ticari varlýk tesisi yolu ile serbestleþtirilmesi kuþkusuz güçlü 
mühendislik ve müteahhitlik  firmalarýnýn iþine yarar. Geliþmekte olan ülke pazarlarýna 
girerken karþýlarýna çýkan idari engellerin kaldýrýlmasý ve bu pazarlarda yerli firmalarýn 
korunmasýndan vazgeçilmesi, güçlü firmalarýn rekabette yerli firmalar karþýsýnda kesin 
üstünlüðü anlamýna gelecektir.  Üçüncü biçim, gerçek kiþilerin hareketi yoluyla 
mühendislik hizmetlerinin ihracýdýr. Hizmet ticaretinin biçimlerinden biri olarak 
tanýmlanan gerçek kiþilerin hareketi ile kastedilen þey, bir üye ülkenin hizmet 
sunucusunun, bir üye ülkenin  gerçek kiþilerinin varlýðý yoluyla, diðer bir üye ülkede 
faaliyette bulunmasýdýr. 

Bütün bu hizmet ticareti biçimlerinin deðerlendirilmesinde, geliþmiþ ve geliþmekte 
olan ülke ayrýmýnýn yapýlmasýndan yanayým. Kamu ihaleleri için de bence ayný ayrýmýn 
yapýlmasý gerek. Ýster mal ve  hizmet ticaretinde ister kamu ihalelerinde olsun, her türlü 
liberalizasyon hareketinde, kendi ülkemizin konumunu bilmezsek, dünya pazarlarýnda 
geliþmiþ ülkelerin, çok uluslu tekellerin kendilerine pazar açma, kendilerine kamu 
ihalesi alaný yaratma politikalarýna karþý  yeteri kadar duyarlýlýk gösteremeyiz. Onun 
için ben mutlaka kendi ülkemizin konumunun ulusal bir yaklaþýmla irdelenmesinden 
yanayým. Bütün ülkelerin eþit ve  karþýlýklý baðýmlýlýk içinde olduðu küresel bir pazar.... 
öyle bir durum  yok dünyada. Dünyadaki son geliþmeler de bunu kanýtladý. Böyle bir 
dünyada yaþamýyoruz. Onun için kendi ulusal çýkarlarýmýzý, hem mal, hem hizmet  
ticaretinde kendi ulusal pazarýmýzý, kendi mühendisimizi, mimarýmýzý, haritacýmýzý, 
kendi devletimizin ihalelerini, mümkün olduðu kadar ulusal ve kamusal bir bakýþ 
açýsýyla korumamýz, kollamamýz ve bu konuda politikalar geliþtirmemiz gerektiði 
kanaatindeyim. Ama sistem öyle kurulmuþ ki, sanki  ülkeler arasýnda eþitlikçi bir 
dünya düzeni varmýþ gibi bir liberalizasyon empoze ediliyor. Sanki bütün bunlar, yani, 
kamu ihalelerinden tutun mal ticaretine, hizmet ticaretine kadar küresel olarak getirilen 
bu serbestleþme hareketi, ilahi bir kuvvet tarafýndan dünyaya getiriliyor ve Türkiye 
bunu kaçýnýlmaz olarak kabul ediyor gibi algýlanmaya baþlandý. Öyle bir þey yok. Bu 
serbestleþme projeleri, geliþmiþ, ileri ülkelerde, özellikle  büyük  mali, ticari, sýnai 
þirketlerin dünya pazarlarýndaki hegemonyasýný kurmak amacýyla dizayn ediliyor ve 
Grup 7 dediðimiz ileri kapitalist  ülkelerin hakim olduðu Dünya Ticaret Örgütü, IMF, 
Dünya Bankasý gibi küresel  örgütler vasýtasýyla ve AB gibi bölgesel örgütler 
vasýtasýyla empoze ediliyor. Dolayýsýyla Uluslararasý Para Fonu'nda binde 4 oranýnda 
oy hakký olan Türkiye, Uluslararasý Para Fonu'na ne kadar hakimse, bu  serbestleþtirme 
sürecine de  o kadar hakim! Onun için kendi ulusal çýkarlarýmýzýn bilincinde 
olmamýzda yarar var ve bu küresel sistemlerin de dünyada belirli çýkar gruplarý 
tarafýndan empoze edildiðini unutmamamýzda yarar var. Örneðin sýnýr ötesi ticareti ele 
alalým: ister müteahhitlikte, ister mühendislikte, e-ticarette pazara giriþteki engellerin 
ve milli muamele engelinin pek olmadýðýný söyleyebiliriz. Türk mimarlýk ve 
mühendislik firmalarý da böyle bir hizmeti, e-ticaret olarak sunabilirler. Þanslarý var mý 
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uluslararasý ticarette? Hizmet ticaretinin istatistiki verilerini çýkarmak çok zor. Ama 
genel olarak e-ticarette ileri teknolojiye sahip ülkelerin mühendislik ve mimarlýk 
firmalarýnýn, bizim “management - yönetim firmasý” dediðimiz çekirdek firmalarýn 
egemen olduðunu görüyoruz. Türkiye'nin bu alanda, müteahhitlik ve mühendislik e-
ticaretinde acaba ne þansý olabilir? Bir taþeron þansý olabilir, onu söyleyebilirim. Ama 
nasýl bir taþeron firma. Vasýflý mühendislik gücümüzün, beyin gücümüzün büyük 
þirketlerin mühendislik hizmetlerinde bir tür taþeron firma olarak kullanýlmasý. Bunu, 
dünyada büyük þirketler yapýyor. Hizmet alanýnda yapýyorlar. Mesela diyelim ki 
ABD'de çok büyük bir havayolu þirketi, biletlerinin bilgi giriþini Barbados'ta  ucuz 
iþgücü kullanan bir hizmet taþeronuna yaptýrýyor. Biletler elektronik ortamda 
Amerika'ya naklediliyor. Bir tür taþeron hizmet ticareti,  yani bir tür beyin taþeronluðu. 
Hindistan bunu, biliyorsunuz bilgisayar alanýnda  yapýyor. Ýrlanda yine hizmet 
sektöründe bir miktar taþeronluk yaptý, hem Amerika'ya hem AB'ye. Genellikle 
geliþmekte olan ülkelere bu alanda bir taþeron rolü düþebilir. Ýkinci hizmet ticareti 
biçimi, bu mühendislik ve mimarlýkta çok uygulanmayan, yurt dýþýnda tüketim denen 
biçimdir. Yani diyelim ki siz gidiyorsunuz, yurt dýþýnda bir saðlýk hizmeti 
tüketiyorsunuz. O ülke, size saðlýk hizmeti ihraç etmiþ oluyor, siz de saðlýk hizmeti ithal 
etmiþ oluyorsunuz. Turizmi hariç tutarsak, Türkiye'de yurt dýþýnda tüketim yoluyla 
hizmet ihracatý örneði saðlýk hizmetlerinde var. Biliyorsunuz Antalya'da ve baþka 
yerlerde Türkiye'de bazý hastaneler Ýngiliz hastalarý kabul ediyorlar. Ýngiliz hasta gelip 
Türkiye'deki saðlýk hizmetini Türkiye'de tüketiyor, biz saðlýk hizmeti ihraç etmiþ 
oluyoruz. Neden Ýngiliz hasta gelip bizde tüketiyor, çünkü çok daha ucuz ve kaliteli bir 
saðlýk hizmeti alabiliyor. Bir de böyle bir imkan var. Ama esas olarak müteahhitlik ve 
mühendislik hizmetlerinde bu ikisi marjinal ticaret biçimi. Esas ticaret biçimi, üçüncü 
biçim olan, ticari varlýk tesisi. Yani bir müteahhitlik firmasý veya bir mühendislik 
firmasý Türkiye'ye gelip ticari varlýk tesis ediyor. Ya da Türk müteahhitlik firmasý ya da 
mühendislik firmasý yurt dýþýnda ticari varlýk tesis ediyor. Teknik bir ifade “ticari varlýk 
tesisi”. Aslýnda bu yatýrým, yani sermaye ihracý anlamýna gelir.  Sermaye ihracý 
denmemesi  için ticari varlýk tesisi yoluyla hizmet ihracatý deniyor. Hizmet ticareti adý 
altýnda serbestleþmenin en önemli niteliði, ticari varlýk tesisi adý altýnda,  aslýnda 
yatýrýmlarýn serbestleþtirilmesidir. Eski GATS Direktörü de bunun son tahlilde 
yatýrýmlarýn serbestleþmesi olduðunu söylüyor.  Yine dönelim serbestleþme kavramýna. 
Yatýrýmlar serbestleþince ne olacak? Hedef her türlü yatýrým, ama özellikle hizmet 
sektörüne olan yatýrýmlarda, ulus ötesi þirketler  geliþmekte olan ülkelerde hizmet 
üretimi ve sunumunu  tümüyle kendi denetimlerine alacaklar. Çünkü bu þirketlerin 
geliþmekte olan ülke pazarlarýna giriþlerinin önündeki engeller kalkmýþ olacak. Ýkincisi  
yatýrým alanýnda yerli firmalara tanýnan milli muamele ilkesi ve hükümet destekleri 
kaldýrýlacak, bu yerli firmalarýn arasýnda unutmayýn kamu firmalarý da var. Yani sadece 
özel firmalar deðil, kamu alanýnýn da özele açýlmasý,  yani özelleþtirme 
gerçekleþtirilecek. (Baþkan- Hocam, hatýrlat dediðiniz için hatýrlatýyoruz, zevkle 
dinliyoruz ama süre daraldý). Son olarak hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesinde en 
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cazip boyut gibi görünen gerçek kiþilerin hareketinin serbestleþmesi konusuna 
deðinelim. Yani buna göre mühendis ve mimar arkadaþlarýmýz gidecekler, dünyadaki 
baþka pazarlarda hizmetlerini serbestçe sunacaklar. Sunduklarý zaman ne olacak? Bu 
hizmetlerini satmýþ olacaklar. Yani bir tür serbest mesleðinizi icra etmiþ olabileceksiniz. 
Herhalde serbest mesleðinizi icra etmek için, iþgücü maliyetlerinin çok düþük olduðu 
bir iþgücü pazarýna örneðin Vietnam veya Endonezya pazarýna girmeyi 
düþünmeyeceksiniz. Hizmetinizi, karþýlýðýnda  kendinize göre daha iyi bir gelir elde 
edeceðiniz pazarlara sunmayý düþüneceksiniz. Dolayýsýyla geliþmiþ ülke pazarlarýna 
girmek isteyeceksiniz. Onun için de insanlar Kanada'ya, Avustralya'ya, ABD'ye ve AB 
ülkelerine gitmek istiyorlar. Oralarda hizmetlerini sunmak isteyecekler. Zaten 
geliþmekte olan ülkeler de hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesini, “iþgücü ihracý  
yaparýz, gerçek kiþilerin hizmetleri serbestçe ihraç edilir” diye desteklediler. Ama 
GATS'ýn kurallarýna göre, hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi, ilkesel olarak ülkelerin,   
vize koyma, vatandaþlýk, daimi ikamet, daimi çalýþma gibi konulardaki ulusal politika 
haklarýný ellerinden almaz. Yani GATS diyor ki, “tamam hizmet ticaretini 
serbestleþtiriyoruz, ama AB'nin Türkiye'ye uyguladýðý vize devam edebilir”.  O zaman  
ne anladýk o  serbestleþmeden. Anlatabildim mi? Bütün ulusal uygulamalar, 
vatandaþlýk için müracaatta geçerli, daimi ikamet için geçerli, daimi çalýþma için 
geçerli. Yani ABD, Kanada, AB, Avustralya vb. bu konularda ulusal yetkiyi ellerinde 
tutuyorlar. Bu alanlarda bir serbestleþme söz konusu olmuyor. Türkiye AB 
vatandaþlarýnýn ülkeye giriþine engel koymuyor, hizmet sunumlarýný da serbestleþtirdi. 
Ama Türk vatandaþlarýnýn, býrakýn hizmet sunmayý, AB'ye giriþi bile gün geçtikçe 
imkansýz hale geliyor.  AB, kiþilerin serbest dolaþým hakkýný sadece eski AB ülkeleri ile 
sýnýrlý tutuyor. Yeni üyelerine, yani Polonyalýya, Macar'a, Çek'e vb. minimum 2 yýl, 
maksimum 7 yýl süreyle serbest dolaþým hakký tanýmayacak. Þimdi Türkiye'nin 
mühendis ve mimarlarýnýn ileri ülke piyasalarýna gidip serbestçe hizmetlerini 
sunmalarýnýn hayal olduðunu söyleyebiliriz. En azýndan ben göremeyeceðim. Benim 
oðlum da mühendis, belki  o da göremez, torunum görür. O kadar uzun vadeyi de 
þimdiden tartýþmayalým, teþekkür ediyorum.

BAÞKAN-  Sayýn hocama teþekkür ediyorum. Ben oðlumu kýskandým, neden ben bu 
hocanýn talebesi olmadým diye. Teþekkür ediyorum. Efendim, þimdi akýl bütünleyen, 
þu anda soru almýyoruz. Þirin haným. Soyadý burada yanlýþ yazýlmýþ. Gülce deðil, 
Gülcen. Kendisi benim eski bakanlýðým, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik 
Araþtýrma Uygulama Genel Müdürlüðü'nde görev yapan þehir plancýsý bir kardeþimiz.  
Bu konuda da özel çalýþmalarý olduðunu daha evvelki söyleþide görüþtük. Sözü, 
Türkiye'deki duruma getirecek zannediyorum. Türk mühendis ve mimarlarý açýsýndan 
GATS. Buyurun Þirin Haným.

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Deðerli izleyiciler, Seyhan 
Hocam çok geniþ bir perspektifte anlattý, son derece teknik bir konuyu. Ben bu teknik 
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konuyu daha gerçekçi somut çalýþmalara çekeceðim, ama GATS'ýn mimarlýk ve 
mühendislik sektörlerine etkilerini sizlere anlatabilmem için anlaþma ve müzakerelerle 
ilgili bazý genel bilgiler verdikten sonra bakanlýðýmýzýn yaptýðý çalýþmalar ki, sektör 
temsilcisi olarak yapýyor bu çalýþmalarý, bunlarý size verdikten sonra bu çalýþmalar 
çerçevesinde tespit ettiðimiz ve bizim sektörlerimize olasý etkileri sizlerle paylaþmak 
istiyorum. Þimdi 1994 yýlýnda anlaþma imzalandýðý zaman yapýlmak istenen aslýnda 
onlarýn deyimine göre uluslararasý ticaret kurallarýný belirlemek ve hizmetleri disipline 
altýna alabilmekti. Çok iyi biliniyor ki, anlaþma imzalandýðý tarihte de hizmetler 
sektörü, mallarýn yaný sýra artan küresel çýktýnýn yüzde 60'ýna tekabül eden bir pazarý 
oluþturuyor. Þimdi Dünya Ticaret Örgütü dendiði zaman bizim mesleklerimizle ilgili 
olarak, mimarlýk ve mühendislik hizmetlerini  kastetiyorum tabi ki. Sadece GATS 
anlaþmasý anlaþýlmasýn. Mal ticareti, hizmet ticareti, ticarette baðlantýlý fikri mülkiyet 
haklarý TRÝPS anlaþmasý bu çerçevededir. Çoklu anlaþmalar olarak Dünya Ticaret 
Örgütü'nde bazý görüþmeler, anlaþmalar yapýlýyor. Biz hizmet ticaretiyle ilgili kýsýmda 
müdahiliz, ama bunun dýþýnda, mesela TRÝPS'te meslek alanlarýmýzla ilgili herhangi bir 
etkisi olan bir çalýþma varsa bu çalýþmalardan bilgilendirilmiyoruz. Çok teknik konular 
olmasý nedeniyle bu çalýþmalardan sorumlu olan devlet kurumlarýnýn da bu çalýþmalara 
girdi olabilecek verileri müzakereler sýrasýnda verebildiðini de düþünmüyoruz. Þimdi 
hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi konusu Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece Dünya 
Ticaret Örgütü'yle iliþkiler ve oradaki müzakereler kapsamýnda gitmiyor. OECD ile 
yapýlan hizmet ticareti müzakerelerinde bazý taahhütlerde Türkiye Cumhuriyeti 
bulundu. Ayrýca Seyhan Hocamýz da belirtti. AB mevzuat uyumu çerçevesinde 
kiþilerin ve hizmetlerin serbest dolaþýmý ile ilgili bazý mevzuat uyum çalýþmalarý 
yapmamýz gerekiyor ve bunun yaný sýra görüþmeleri þu anda askýda olan hizmet ticareti 
anlaþmasý vardýr ki, GATS anlaþmasýndan daha ileri taahhütlerde bulunmamýzý 
öngörmesi nedeniyle de GATS PLUS olarak adlandýrýlýyor bu anlaþma. Bir de bizim 
varlýðýndan iki sene önce haberimiz olan yatýrýmlarýn karþýlýklý teþvik anlaþmalarýdýr ki, 
burada özellikle yabancý sermaye yatýrýmlarý için ikili bazda yapýlan anlaþmalar yer alýr. 
78 tane anlaþmanýn 45 tanesi yürürlüktedir. Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü 
sektörlerimiz adýna taahhütlerde bulunabilmektedir. Þimdi anlaþma ile amaçlanan bir 
ülke pazarýna girerken ister mesleki hizmetler kapsamýnda mimar mühendisler olsun, 
ister baþka hizmet sektörleri olsun, bir hizmet sunucusu ya da satýcýsýnýn karþýsýna 
çýkacak engellerin belirlenmesi amaçlandý. Müzakereler  ile ise 1995 yýlýnda anlaþmayý 
imzalarken ekinde taahhüt ettiðimiz sektörlerde ya da açýlmamýþ olan sektörlerde, 
taahhüt etmediðimiz sektörlerin daha fazla liberal, serbest olmasý için ne yapýlabilir, 
görüþmeleri devam ediliyor. Milli güvenlik, kamu düzeninin korunmasý ve kamu 
saðlýðý dýþýnda anlaþmanýn getirisi olan hiçbir koruyucu tedbir yoktur. Eðer siz taahhüt 
listesinde sektör bazýnda kýsýt belirlemezseniz, ya da o sektörü açmazsanýz. Þimdi 
Seyhan Hocam hizmet arzý çeþitlerinden bahsetti, yani MONT'lardan bahsetti. Ýþte  
ticari varlýk, gerçek kiþilerin varlýðý ya da sýnýr ötesi ticaret gibi. Anlaþma bu hizmet arzý 
çeþitlerinin tanýmlanmasýný size öngörür. Siz, bu hizmet arzý çeþitleri üzerinden 
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taahhütte bulunursunuz, ama en az üç MOD'u açmanýz lazým. En az üç MOD'u 
açmazsanýz o sektörünüz gerçek anlamda liberal deðildir. En 3 MOD'unu açan 
ülkelerde vardýr. Mesela Kanada mimarlýk hizmetleri sektöründe 3 MOD'unu açmýþtýr 
ama sýnýr ötesi ticaret için bile vatandaþlýk isterler. Yani, vatandaþ deðilseniz, bilgisayar 
üzerinden karþý ülkeye proje hizmeti sunamazsýnýz. 

Þimdi milli muamele ve pazara giriþ kolanlarýmýz vardý. Bunlar da çok teknik hususlar 
ama bunlarda siz ülke olarak kýsýtlarýnýzý belirlersiniz açtýðýnýz sektörlerde hiç kýsýtýnýz 
olmazsa da sektör tamamen açýk dersiniz. Þimdi GATS görüþmeler devlet arasý 
görüþmelerdir. Devletler özel sektörlerini kamusal alaný düzenlemek için özel sektör 
adýna görüþme yapar bu görüþmeler sýrasýnda. Sadece, ikili resmi görüþmeler gizlidir. 
Onun dýþýndaki çalýþma gruplarý ya da konsey çalýþmalarý gizli deðildir. Yani, ülke 
tekliflerinin görüþüldüðü görüþmeler gizlidir. Özel sektör adýna devlet tarafýndan 
yapýlan bu görüþmelerde özel sektörün gerekli kulis faaliyetlerini saðlamasý lazýmdýr. 
Yani, TMMOB'un gidip ya da þeylerin herhangi bir denizcilikle ilgili bir birliðin gidip, 
orada devletten önce eðer o sektörde güçlüyseniz tabi bunu yapabiliyorsunuz. Gidip 
orada kendi sektörleriniz adýna müzakere edip, ondan sonra bunu devlete sunmanýz, 
devlet sizin adýnýza gidip orada bunlarý karþý ülkelerden talep etmesi gerekiyor. þimdi þu 
nokta da var, vurgulamam gerekiyor. Bir taraftan siz devlet olarak özel sektör adýna 
kamusal alaný düzenlemek için görüþme yapýyorsunuz ama bir taraftan da kamu ihale 
yasasýný çýkartarak kendi alýmlarýnýzda her türlü serbestliði de saðlayabiliyorsunuz. 
Birazdan bu noktayý da daha da açýklayacaðým. Açýk ve kapalý dediðimiz zaman; kapalý 
olduðu zaman bir sektör, bu demek deðildir ki, yabancý gelip o sektörde hizmet 
sunamaz. Fiili durumda hizmet sunabilir. Ama kapalý dediðiniz anda 144 ülke, 
kendiniz dýþýndaki 144 ülke bu demektir ki, ben bu sektörde düzenleme yapacaðým. 
Buna ihtiyacým var. Belki meslek tanýmlarýnýz oturmamýþtýr. Bekli devamlý deðiþen 
idari ve mevzuat sistemine sahipsiniz ki, özellikle GATS'la ilgi bu tarz bir yapýmýz var 
ya da kamu ihaleleriyle ilgili. Þimdi, temel kulis faaliyetlerinin temeli, biraz önce de 
belirttiðim gibi özel sektörün gidip bunu devlet adýna yapmasýdýr. Çünkü devlet pek 
çok görüþmeye katýlamýyor, genel koordinatör kurumlar katýlabiliyor ama sektörlerden, 
kamusal alanlardan sorumlu kurumlar katýlamýyor. Nedeni de tasarruf tedbirleri oluyor. 
Ancak, bu sivil toplum kuruluþlarý ya da diðer özel birliklerin, kuruþlarýn söz hakký 
bulunmamaktadýr. Sadece, TMMOB'un ulusal düzenlemelerde çalýþma grubu 
çalýþmalarý çerçevesinde toplantýlara katýlma hakký vardýr. Ancak, onun da söz 
sahipliðini onun adýna bakanlýðýmýz yapmaktadýr. 

Þimdi anlaþmalarda özet olarak her türlü kamusal güvence ortadan kaldýrýlýrken. 
Çünkü, bunlar rekabete engel oluyor ya da kalite açýsýndan bunlar gerekli denmekte 
iken bir baþka taraftan da kendi ülkeniz vatandaþýna hizmet sunucusu için çok ciddi 
kazançlar elde edebileceðini platformlarý da çekilebilirsiniz, girebilirsiniz. Karþý üye 
ülkelerin mevzuatlarýný tespit ederek, bu mevzuatlarýn sizin vatandaþýnýzýn hizmetine 
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sunulmasýný engelleyen hususlarý belirler, bunu DTÖ sekreteryasýna devletimizin 
aracýlýðýyla getirir ve bunun kaldýrýlmasý  için müzakere yaparsýnýz. Þimdi GATS 
anlaþmasý Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan imzalandýðý tarihten sonra 25 Þubat 1995 
yýlýnda resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi ve bir iç hukuk düzenlemesi oldu. 
Þimdi anlaþmanýn eki olarak, verilen taahhüt listelerinde mimarlýk hizmetleri, 
mühendislik hizmetleri, müteahhitlik ve ilgi mühendislik hizmetleri, bilgisayar 
hizmetleri, açýk sektörler olarak sadece 6235 sayýlý TMMOB yasasýndan 36. 
maddesinden gelen geç üyelik kýsýtý çerçevesinde özel þeye açýldý, 144 ülkenin hizmet 
sunumuna açýldý. 

Çevre hizmetleri ile ilgili olarak da 3 alt sektör açýldý. Burada hiçbir kýsýt yoktur. 
MOD'lar bazýnda deðiþir açýk, kapalý þeklinde. Yalnýz vurgulamam gereken 
müteahhitlik ile ilgili mühendislik hizmetlerinin 5111, 518 alt kod'larý da açýlmamýþtýr. 
Halen müzakere devam etmektedir. Þunu belirlerdik 2.  tur müzakerelerde. 1995 yýlýnda 
bu taahhütler yapýlýrken sektörlerin geçek durumlarý tespit edilmemiþtir ve dip 
notlarýmýz son derece yetersizdir. Ve fiili durumda anlaþmaya aykýrý yapýlan 
uygulamalarý da tespit ettiðimiz anda, kýsýtlarý tespit ettiðimizde kaldýrmaya 
çalýþýyoruz.

Þimdi GATS anlaþmasýnýn iki tur müzakereleri Ocak 2000'de baþladý.  Türkiye 
Cumhuriyeti, Mart 2001'de Hazine Müsteþarlýðý Banka kambiyo genel müdürlüðü 
koordinasyonunda ki, yasal olarak onlardadýr, koordinasyon. Dýþ iþleri bakanlýðýyla 
beraber bu müzakereleri baþlattýk. Ülkenin amacý sermayenin önündeki engelleri 
kaldýrmak, hizmet ticaretinde daha fazla liberilisazyon saðlamak ve bu arada 
þeffaflýðýnda oluþturabilmekti. Bu müzakere turu 1 Ocak 2005'de sona erecek. Þimdi, 
Kasým ayý 2001'de Doha'da yapýlan 4. Bakanlar Konferansýnda aslýnda ülkelerin 
birbirinin pazarlarýna girmeye yönelik tekliflerini 30 Haziran 2002'ye kadar ön 
teklifleri vermeleri, asýl tekliflerini ise 31 Mart 2003'e kadar vermeleri öngörülmüþtü 
fakat henüz daha Dünya Ticaret Örgütüne çalýþmalar tamamlanamadýðý için bunlar 
iletilmedi. Aslýnda sadece Türkiye deðil pek çok ülke bu durumda olduðu için þu anda 
bu bakanlar deklarasyonunun gerekleri de yerine getirilememiþ oldu. Bir sonraki 
toplantý, Kankun'da olacak, Eylül ayýnda bu yýlýn. Orada bu konu herhalde yeniden 
gündeme getirilecek.

Müzakerelerde yapýlmaya çalýþýlan þudur; meslek tanýmlarýyla ilgili mesleki disiplin 
tanýmlanmasý, sektör temsilcilerinin belirlenmesi, sektördeki sermaye ölçeklerinin bir 
araya getirilmesi, meslek adamlarýmýzý koruyucu tedbirleri alýrken, sektörlerin disiplin 
altýna alýnmasý ki, yanlýþ anlamayýn yabancý sermayenin önüne engel konulmasý  
anlamýnda deðildir bu. Ülkemiz pazarýna girmek isteyen, üye ülke hizmet sunucularý ve 
satýcýlarýnýn istemlerine iliþkin pozisyonumuzun sektör temsilcileriyle beraber 
belirlenmesidir.
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Þimdi Hazine Müsteþarlýðý çalýþmalarýna baþladý Mart 2001'den sonra, fakat 
mühendislik ve mimarlýk hizmetlerin çok teknik konular olmasý nedeniyle 
bakanlýðýmýz görüþmeler dahilinde müdahale ederek Mayýs 2001 tarihinden itibaren 
müteahhitlik, mimarlýk, müþavirlik ve altyapý hizmetlerinin gene ki, bu hizmetler 
altlarýnda farklý mühendislik, mimarlýk disiplinlerini içeriyor. Genelinde bu hizmetlerle 
ilgili olarak doðrudan bakanlýðýmýzýn sektör görüþünü oluþturmasýna karar verildi ve 
bu tarihten itibaren bakanlýðýmýz koordinatör olarak görevini sürdürüyor. Þimdi bu 
hizmetlerin kapsamýnda tabi haritacýlýk hizmetleri de var. Þehir planlama, peyzaj 
hizmetleri var, entegre mühendislik, test analiz hizmetleri bir sürü hizmet 
bulunmaktadýr. Ama bunlarýn dýþýnda çevre ve enerji  hizmet sektörleri diye tanýmlanan, 
teklif edilen belgeler içinde de mimarlýk, mühendislik hizmetleri yer aldýðý için de bu 
sektörlere iliþkin, biz de Bayýndýrlýk Bakanlýðý olarak görüþ vermekteyiz. GATS 
çalýþmalarý genel müdürlüðümde ve içinde bulunduðum yatýrým projeleri ve dýþ 
iliþkiler dairesi baþkanlýðýnda yürütülüyor. Halihazýrda 42 kurumla görüþüyoruz. 
Bunlarýn içinde TMMOB'da dahil bazen, son zamanlarda görüþ alýþ veriþindeki 
aksaklýklarý giderebilmek için doðrudan odalardan da görüþ talebinde bulunuyoruz. 
Þimdi eðer zaman olursa yeniden geçebileceðim konular var ama temel olarak amacým 
þunlar, müzakerelerdeki amacýmýz þunlar; mimarlýk ve mühendislik disiplinlerine 
iliþkin olarak 95 yýlýnda kimin taahhütte bulunduðunu ya da bu sektörleri açtýðýný, görüþ 
verdiðini, kurumsal olarak da belirleyemedik. Belki biz de verdik, TMMOB'de verdi. 
Ama bu müzakerelerde sektörlerimiz adýna birilerinin bizim adýmýza karar vermesini 
engellemek istiyoruz. Ayrýca vatandaþýmýz hizmet sunucusunun ulusal ve uluslararasý  
pazarda karþýlaþtýðý engelleri belirleyerek onlarýn  pazarda korunmasýný saðlarken, 
karþýlaþtýðý engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz ve  sermayenin tüm ölçeklerinin bir araya 
getirilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Þimdi müzakereleri yaparken karþýlaþtýðýmýz 
belirli güçlükler vardýr. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyetinin teknik müzakere 
grubunun olmamasýdýr. Ayrýca, mesleki hizmetlerin, yani uluslararasý platformda 
tanýmlanan, Türkiye'nin “yabancýlar bu hizmeti Türkiye'de verebilirler” diye 
tanýmladýðý hizmet tanýmlarýnýn Türkiye'deki karþýlýlarýnýn tam yerleþmemiþ olmasý. 
Bu hizmet tanýmlarýnýn yapýlmamýþ olmasýdýr. Ayrýca hizmet sektörlerin de akademik 
ve mesleki yeterlilik belge sistemlerinin henüz belirlenmemiþ olmasý, meslek 
tanýmlarýyla beraber bunlarýn iliþkilendirilememiþ olmasýdýr. 

Bir baþka sýkýntý da kamu kurumlarý ve sektörlerden sorumlu meslek odalarýnýn, 
sektörlerine ayný oranda yani, herkes ayný oranda sahip çýkmýyor, ayný oranda sahip 
çýkýlamýyor. Þimdi son olarak size, sonuç olarak vermek istediðim noktalar þudur; 
Bakanlýðýmýz 3 defa sektörden görüþ aldý. Ve gördü ki, GATS terminolojisine yabancý 
olunmasý nedeniyle, sektör adýna neye, niçin, görüþ veriliyor o belirli deðildir. Ýkincisi, 
ilgili olan sektör temsilcileri bu süreçleri takip etmiyor ve biz bunu aþabilmek için 
bakanlýk olarak, dar kapsamlý sektör bilgilendirme toplantýlarý yapýyoruz. Müzakereler 
çerçevesinde ülkemizde talepte bulunan ülkeler size saymak istiyorum. Çünkü, bunlar 
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önemlidir. Ýkinci tur müzakereler 2005'de bitse bile 3. ve 4. tur müzakereler olacaktýr 
mutlaka, Kanada, Ýsviçre, Norveç, Japonya, Amerika Birleþik Devletleri, Mýsýr ve 
Malezya mimarlýk ve mühendislik ile ilgili hizmetlerde ülkemizi pazar olarak görüyor. 
Biz ise Kýrgýzistan, Pakistan, Tayvan, Mýsýr, Tunus, Malezya, Ürdün, Hindistan, Çin,  
Kore, Ýsviçre, Norveç ve Kanada'yý  pazar olarak gördüðümüzü bildirebildik resmi  
olarak. Avrupa Birliði ile ilgili bakanlýðýmýz bir çalýþma yaptý ama Hazine Müsteþarlýðý 
bunu iletmedi. Çünkü, Dýþiþleri Bakanlýðý ortak siyasi bir karar almýþlardý. Avrupa 
Birliðine aday ülke olmamýz nedeniyle onlarýn ülkelerini pazar olarak görmediðimizi 
onlara deklare etmek iyi niyetini gösterdiler. Kanada'dan olan istemlerimiz ise geç 
kalýndýðý gerekçeleriyle verilmedi. 

Haritacýlýk hizmetlerine kýsaca deðinmek istiyorum. Baþkaným birkaç dakika daha rica 
edeceðim. Özellikle enerji hizmetleri kapsamýnda yer alan küme teklifleri içinde 
geliyor. Ayrý bir görüþme yapýlmýyor. Mesela entegre mühendisliði ayrýca talep 
ediyorlar. Kentsel planlama veya peyzaj mimarlýðý ayrýca talep ediliyor ama haritacýlýk 
hizmetleri, enerji, herhangi bir þirketlerinin Türkiye'deki enerji hizmetlerini 
gerçekleþtirebilmesi için ihtiyaç duyduðu hizmetler arasýnda yer alýyor. Özelikle 
Amerika Birleþik Devletleri dedim. Deðerlendirme ve araþtýrma faaliyetleri arasýnda 
görüyorlar harita mühendisliði hizmetini. Su, arazi ve geçiþ bölgelerindeki sismik ve 
diðer, imagine teknik diyorlar, onu ben çevirmek istemiyorum. Tam terminolojisini 
hakim olmadýðým için. Haritacýlýk hizmetleri olarak tanýmlýyorlar. Vurgulamam 
gereken nokta þudur. Onlar haritacýlýk hizmetini bu çerçevede görüyorlar, tanýmlýyorlar. 
Ama belki Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyacý olan harita hizmeti tanýmý baþka bir þeydir. 
Hatta yurtdýþýna sunmak istediði haritacýlýk hizmeti içinde baþka þeyler de yer alabilir. 
Ama bunu sektör temsilcisi olarak sizlerin yapmasý lazým. Kanada ise Land Surveying 
Services olarak adlandýrýlýyor. 

Þimdi son olarak, ulusal düzenlemeler  çalýþma grubumuz var. Orada bir alt çalýþma 
grubu bu DTÖ bünyesinde, burada da açýk olan sektörler için, sadece taahhütte 
bulunduðumuz sektörler için, 96 rumuz belgeli muhasebecilik için öngörülen bir temel 
belge var. Burada disiplinler geliþtirildi. Sektörler adýna geliþtirilen bu disiplinlerin açýk 
olan sektörlere yayýlmasý öngörülüyor. Henüz harita mühendisliði konusu açýk deðildir. 
Ancak, çalýþma grubu çalýþmalarý kapsamýnda kalan 5 ana konudan bir tanesidir ki o 5 
ana konu; mimarlýk hizmetleri, mühendislik hizmetleri, entegre mühendislik 
hizmetleri, kentsel planlama ve peyzaj mimari hizmetleri, haritacýlýk hizmetleri  
müteahhitlik ile ilgili mühendislik hizmetleridir. Sonucuma geldim. Ýki noktayý 
açýklayacaðým.

Birincisi; Türkiye Cumhuriyetinin katýldýðý müzakerelerde mimarlýk ve mühendislik 
hizmetlerinde, kamu ihale yasasý çerçevesinde yapýlan, ihalelerdeki taþeronluk 
hizmetlerini hedeflediklerini gözlüyoruz. Bu hizmetlerin  Avrupa Birliðinde 7 alt türü 
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vardýr, belirlenmiþ mevzuatý vardýr ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yoktur. Bizim 
taþeronluk sistemlerimizi hedefliyorlar. Bizim sektör temsilcilerimizle yaptýðýmýz 
istiþarelerde görüyoruz ki, yabancý sermayeli þirketlerde çalýþma þartlarýna ve istihdam 
koþullarýna baðlý olarak kendi mimarýmýz, mühendisimiz taþeron olmayý isteyebiliyor. 
Ve kendinin zaten yurt dýþýna hizmet sektöründe gidip bir hizmet sunmayý öngörmesini 
müteahhitlerimiz dahil pek fazla hedeflemiyor. Kamu ihale yasasýndan gelen baþka bir 
sýkýntýmýz var. O da þudur; GATS'da 13. maddede tanýmlanan kamu ihale kavramý ticari 
faaliyetlerin GATS'a tabi olduðunu söyler. Yani, siz paralý bir otoyol yapýyorsanýz, 
GATS'a tabisiniz ama eðer devlet hastanesi yapýyorsanýz, GATS'a tabi deðilsinizdir. 
Onu istediðiniz gibi yaparsýnýz, kendi ulusal mevzuatlarýnýz çerçevesinde ama 
Türkiye'deki kamu ihale yasasý her iki ticaret kolunu da ticari ve kamu yararý için olan 
kolu da kapsamaktadýr. Ve açýk olarak görüyoruz ki, bu kamu ihale yasasýnýn, kapsamý 
tanýmlanmadan devletin kamu ihale yasasýnýn yürürlüðe koymasýnda da ciddi ileride 
sýkýntýlar olacaktýr. 

Son olarak Kamu Ýhale Kurumu temsilcisine bir þey söylemek istiyorum. GATS'da 
karþýlýk olmadýðý için bir de bu kamu ihale yasasýnýn GATS'la çakýþan, kavramýn ne 
olduðunu belirlenemediði için, Rusya'dan karþýlýklýk ilkesi çerçevesinde “Siz bize 
engel koyuyorsunuz, biz size engel koyuyoruz, müteahhitlik hizmeti alanýnda” deme 
hakkýna sahip deðiliz. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti müteahhitlikle ilgili mühendislik 
hizmet sektörünü açmýþtýr kýsýtlarý da bellidir. Milli muamelede geç üyelik vardýr. 
Pazara girmede de %15 þartýmýz vardý ki, 2886'ya göre yazýlmýþtýr. Þu anda bunu 
deðiþtirmeye çalýþýyoruz, 4734 ile. Burada 4734'den gelen maddeyi müzakereler 
çerçevesinde yazacaðýz ama sizin zaten açýk. Siz þimdi bundan daha geriye götürecek 
olarak siz bunu açmadýnýz, ben de bunu sana açmýyorum deme hakkýna sahip 
deðilsiniz. Teþekkür ediyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Efendim Sayýn Þirin Hanýma da çok teþekkür ediyorum. 
Ben buraya ders çalýþarak geldiðimi söylemiþtim. Gerek Seyhan Hoca Haným, gerek 
Þirin Haným o kadar güzel anlattýlar ki, soru soracak bir þey bulamadým. Sizlerin de 
bulamayacaðýný umuyorum. Bir kiþiye soru sorma hakký vereceðim vaktimiz yok. El 
kaldýran arkadaþým var. Zamanýmýz kalmadý beyler çünkü, þunun için söylüyorum, 
Kamu Ýhale Kurumu'ndan gelen arkadaþým gitmek durumunda. Onun söyleyecekleri 
var, sizlere. Onun içinde zaman kalmadý.  Buyurun, bir soru alacaðým. 

Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Öncelikle Seyhan Hanýmý kutlamak isterim bu 
konuþmasýný Kamu Ýhale Kurulu üyelerine karþý, sonra meclisteki milletvekillerine 
karþý yapmasýný, eðer yapabiliyorsa önermek isterim. Burada ben soru soracaktým Arif 
Bey ama aðabeylerim yeteri kadar sordular. Ben bir þey söylemek istiyorum. Seyhan 
Haným lafýný bitirirken þey dedi, “Ýnsanlarýn serbest dolaþým hakkýnda” dedi, ben 
Ýngiltere'ye vize almaya konsolosluða gittiðimde 6 saat þebek rolü oynadým. Daha 
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doðrusu önümdeki Emekli bir valimiz, Yeþil Pasaportu ile vize alamadý. Ben bu 
durumda ve mühendis kimliðim var. Bu þekilde yurt dýþýna çýkamazsam, bunu nasýl 
alýrým? II. Mahmut ile baþlayan Avrupa'ya gitme uðraþýmýz ne zaman bitecek acaba? 
Yani, bir yüce ATATÜRK zamanýnda ve o zamanlardaki bir büyümüz olan Nuri 
Demirað zamanýnda yabancý sermayeye karþý verilen savaþ, ne zaman kazanýlacak? 
Ben bunu merak ediyorum. Özür dilerim, teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum. Siz soruyu kendiniz cevapladýnýz. 

ÞÝRÝN GÜLCEN EREN - Bir ekleme yapabilir miyim?

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Buyurun, cevap hakkýnýz var.

EREN - Yok, cevap hakkýný Seyhan Hoca kullanýrda ben, bir eklemek yapmak 
istiyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Tabi,

EREN - Siz gideceðiniz için, ben evet, sizden sonra.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýsterseniz þöyle bir takdim tehir deriz biz eskiler ona, 5 
dakikada bir þey üretelim gitmek durumunda. Hoca Hanýmý biraz, tutarýz onlarý biraz, 
tekrar. Buyurun.

ÞÝMÞEK - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Ben özür dilerim, biraz sonra kurul 
toplantýsý olduðu için, yoksa yok sayýlýp kuruldan atýlma gündeme gelebilir. Çünkü, bir 
yýlda 5 toplantýya iþtirak etmezsek diskalifiye oluyoruz. 

Þimdi, deðerli katýlýmcýlar tabi sorular çok fazla geldi. Bizim kurulda þöyle bir usul 
belirledik. Onun öncelikle belirtmek istiyorum. Biz her türlü baþvuruya doðal olarak 
açýðýz. Ancak, bir mesela Maliye Bakanlýðýndan hatýrlýyorum. Ben kendim eski 
maliyeciyim. Orada her vatandaþýn sorularýna cevap veriyoruz, mukteza ya da özelge 
dediðimiz, Gelirler Genel Müdürlüðünde veya Bütçe Genel Müdürlüðünde 
kuruluþlarýn ya da vatandaþlarýn baþvurularýna yazýlý cevap veriyoruz ki, o cevabý alan 
vatandaþ ileride uygulama yaptýðý zaman, cezalý duruma düþmesin, en azýndan diyor ki, 
“idare bana böyle bir görüþ verdi. Bu görüþü ben uyguladýðým için ceza kesemezsiniz 
bana” diyor. Böyle bir hak imkaný var. Þimdi bizim buradaki Kamu Ýhale Kurulu biraz 
önce belirttim. Bir tür hakem ya da tahkimlik iþi yaptýðý için yargý ile idare arasýnda, bir 
yönüyle. Bir yönüyle ihaleyi yapacak idari birimlerle, ihaleye katýlacak giriþimciler 
arasýnda tarafsýz bir konumda olduðu için ki, biz öyle hissediyoruz en azýndan 
kendimizi, kurul olarak. Kurumsal kimlik ayrý ama kurul karar mercii olarak biz 
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tarafsýz hissediyoruz. Hatta bu tarafsýzlýk biraz önce belirttiðim gibi devletle vatandaþ 
arasýnda olduðu gibi, hükümetle dahi yani, bir ölçüde bu baðýmsýzlýðýn yine ölçüleri 
vardýr. Yine kamu görevi yapýyoruz ama kendimizi o tarafsýz boyutta hissetmezsek 
görevimizi yapamayacaðýmýzý düþünüyoruz. Dolayýsýyla, her  soruya direkt cevap 
vermek yerine düzenleyici kararlar alýyoruz. Bunlar bazen teblið þeklinde, bazen iþte 
düzenleyici kararý resmi gazetede yayýnlamak þeklinde duyuruyoruz. Orada da biraz 
yargýyý örnek almaya baþladýk. Yani, siz gidip Danýþtay'a  herhangi bir vatandaþ ya da 
bir mahkemeye bana þu konuda uygulama yapacaðým cevap ver diyemiyorsunuz. 
Nereye? Avukatýnýzdan ya da müþavirinizden görüþ alýyorsunuz. Onun gibi bu iþler 
arzulanýr ama sorumluluk þeyine girdiði zaman farklý þekilde yansýyor. Dolayýsýyla biz, 
sorunlar genelleþtiði zaman ve tüm Türkiye çapýnda duyurulmasýna ihtiyaç duyulduðu 
zaman, genel bir çözümü kurul karar altýna alýp, kanunun verdiði yetki çerçevesinde 
resmi gazetede yayýnlýyoruz ama onun dýþýnda arkadaþlarýmýz bizim bürokrat 
arkadaþlarda görüþlere cevap verir. Kiþisel görüþtür. Benim þimdi burada 
söyleyeceklerim de kiþisel görüþümdür. Sayýn Baþkanýn da dediði gibi benim tek 
baþýma yetkim olmadýðý gibi, hiçbir kiþinin de olamaz. Çünkü, neticede benzer konuda 
bir þikayet kurulda farklý karar çýkar. O zaman da benim verdiðim görüþün baðlayýcýlýðý 
olmaz. Þimdi, bunu belirtikten sonra kýsaca þöyle söyleyeyim. 

Danýþmanlýk hizmeti ihalelerinde açýk ihale usulü yapýlamýyor. Kanun bunu belirlemiþ, 
kanun deðiþikliðinde bu dikkate alýnabilir. Sadece, belli istekler arasýn ihaleler 
yapýlýyor. Ýþin özelliði gereði. Belediyelerde ihale yetkisinin kim olduðu gibi, diðer 
idarelerde de gündeme gelebilir. Ona biz karýþmýyoruz. Kanun da karýþmýyor, bizim 
kanun. Her idarenin kendi iç iþleyiþ mekanizmasýnda bu karar verilir. Kim yetkili 
kýlýndýysa, ihale iznini vermeye ya da sonucunu onaylamaya orasýdýr ama bildiðim 
kadarýyla içiþleri düzenlemesini belediye baþkanlarý yetkili kýlýnmýþ. Ekonomik 
avantajlý teklifin uygulanmasý zorluðunu belirttim. Bu her zaman baþvurulabilecek bir 
yol deðil. Her zaman  baþvurulmasý gerek bir yol da deðil. Cesaret ister diye de 
söyledim konuþmamda ben ihale yapsam ben de çekinirim. Onu da söyleyeyim. 
Türkiye'deki þartlar maalesef bu konuda çok cesareti teþvik edici deðil.  Son geliþmeler 
özellikle cesaret kýrýcý olduðu için insanlarý anlamakta mümkün. Eðer söyledim zaten 
ikna olabiliyorlarsa, zaten yapým iþlerinde en düþük teklif esastýr, dedik. En ucuzu kötü 
mal da olsa, kötü inþaatta olsa gene onu yaptýrýn diyoruz. Tavsiye olarak yönetmelikte 
onu yaptýk ama siz hep diyorsunuz ki, biz iþte efendim en düþüðe itibar mý edeceðiz? 
Uluslararasý uygulamalar böyle diyor. Sizde Türkiye'de idare olarak yapýn, buyurun 
buna mevzuat müsait, çekinmiyorsanýz, yapýn. Yani, çok kolay olmadýðýnýn 
farkýndayým.

Bu danýþmanlýk ve hizmet tanýmlarýný okudu arkadaþýmýz iþte, mühendis mimarlýk için 
danýþmanlýk ihalelerindeki gibi ayrý bir  yönetmelik olabilir. Kanun, uluslararasý 
modelinde 4 tane. Yapým, mal, hizmet, ve danýþmanlýk diye. Demin söyledim, yani, 
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aspirinde var onun içinde, coca cola'yý örnek verdik þimdi, cola satýlmasýn diyebilirsiniz 
Türkiye'de. Mc Donald's kapansýn dersiniz veya aspirin kullanmayalým, antibiyotik 
kullanmayalým diyebilirsiniz. Kendi ilacýnýzý keþfeder yaparsýnýz. Onlara saygý 
duyarým, ben de Türk vatandaþý olarak, ondan yanayým. Mümkünse tabi ki ulusal 
boyutta, ulusalcý olalým, hepsini biz yapalým. En iyi aspirini, en iyi içeceði, en iyi ilacý 
yapalým, en iyi ihale sistemini biz yapýlým. Ama o bizim þu anda yetkimiz dahilinde 
deðil, kurul olarak. Þimdi hep ne bileyim? Polisler de bunu der, kanunlarý ben 
uygulamak zorundayým der. Devlet görevlisi, kamu görevlisi  olarak bizde elimizdeki 
kanunu en iyi uygulamakla sorumlu tutulmuþuz. Kanunu eleþtirmek bilimsel ya da 
kiþisel olarak yapýlabilir ama þu anda bu model kanun benimsenmiþ, parlamentomuz 
bunu deðiþtirebilir. Hükümetimiz öneri getirir, bunlara biz itiraz etmeyiz. Zaten biz 
uygulayýcý olarak þunun farkýndayýz veya odur zaten, halkýn seçtiði parlamento,  yasa 
koyucu koyar maddeleri biz onu uygularýz. Bunlarý ama bizde dilek temenni 
bakýmýndan kanun çalýþmalarý olduðu zaman dile getirebiliriz. Olabilir, ülkemizde 
mühendislik hizmetleri demin hocamýz ve arkadaþýmýz anlattý. Hangileri rekabet 
edilebilir nitelikte, hangi ülkelerle, hangi hizmet boyutunda avantajýmýz var. Hiç 
birinde mi yok? O zaman ülke sýnýrlarýný kapatalým mý? Yani, kendi içimizde de 
kalabiliriz. Açýlabiliriz, onlar tabi çok boyutlu kararlar. Ýhale kanunuyla onlarý, çok 
fazla özdeþleþtiremeyiz. 

Bu kýsa liste, iþin gereði olarak, 3 kiþi en az, iþte en fazla 10 kiþi diye getirilmiþ, bu bir 
tercihtir. 4 kiþi ve 13 kiþi denilebilir, sýnýrsýz 100 kiþi gelsin denilebilir. Ama bunlar 
biraz ihtisas iþi olduðu için, danýþma hizmetleri böyle öngörülmüþ. Son 5 yýl neden þey? 
Ýþ denetleme, iþ bitirme belgelerinde, bir de genç giriþimcilerin ihaleye katýlmasý, 
yenilerin sahaya inmesi, onlarýn teþviki tabi ki, bunlarda güzel. Mesela, bu konuda 
baþka teþvik edici þeylerde gündeme geldi. Ýþte istihdam indirimi olsun,  yeni iþe 
baþlayana vergisinde indirim olsun. Ýhalelere katýlým, ama þöyle bir görüþ ortaya çýktý. 
Bu kendiniz bir iþ yaptýrýrken, mesela evinize bir parke döþeteceksiniz ya da bu örnek 
verildi hep, bahçenizde düzenleme yaptýracaksýnýz, bu iþten hiç anlamayan birine 
yaptýrýr mýsýnýz? Dedi, daha önce bu iþi hiç yapmamýþ birine en azýndan bir komþunuz 
yaptýrýyorsa, bakýp görüyorsunuz, beðeniyorsunuz, dedi. “Aynýsýný bize de yapar 
mýsýn?” diye adamla pazarlýk ediyoruz. Bizde biraz bu felsefeden hareket ettik. Yani, 
kamu iþini de kendi iþimizi yaptýrýr gibi düþünüp daha önce yaptýrmýþ, daha doðrusu bu 
iþi yapmýþ, baþarý ile bitirmiþ biraz tecrübeye pirim verdi yeni düzenleme. Yani, 
diyebilirsiniz ki, tecrübe önemli deðil. Ben konuþuyorum bazý müteahhit arkadaþlarla, 
ne tecrübesi kardeþim. Bu müteahhit, bir birikimdir. Parayý, sermayeyi, iþ gücünü 
bilmem ne, hepsini getirir ortaya. Bu bir giriþimciliktir. Bugün kurulur ama büyük bir 
sermaye ile girer yýllardýr bu iþi yapan insandan daha iyi yapabilir. Ona da saygý duyarýz 
ama yine de burada bir tercih yapýldý. Bu tercih de deðiþebilir. Ona da deðiþmez diye bir 
þey söylemiyorum. Ýlk gün gelene de baraj ihalesi verebilirsiniz veya bilmem en büyük 
iþi de verebilirsiniz. Ama biz þimdilik tercihi bu yönde kullandýk. Bakalým önümüzdeki 
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günlerde uygulamada bakacaðýz. Onlarda dendi ki, küçük, küçük baþlasýn usta çýraklýðý 
olduðu gibi her mesleðin, ileride kazandýðý tecrübe, deneyim ile daha büyük iþlere 
girsin diye düþünüldü. 

Yaklaþýk maliyetin gizliliði, eleþtiriliyor. Doðru ama bunun da gizliliðini muhafaza 
etmek için baþka hukuki tedbirler var. Hoþ olmayabilir ama bunun gizliliði  þundan, 
teklif verecek insanlarý baðlamayalým. Özgürce versinler iþte yaklaþýk maliyetin hepsi  
altýnda kalabilir, hepsi üstünde de kalabilir. Bunu aslýnda sorunun birine de cevap 
verelim. Hepsi üstünde ya da altýnda kalmasý ihalenin iptal gerekçesi deðildir. Bizim 
yönetmeliðimizde böyle bir þey yok. Ama bu bir tercihtir, idare kendi öyle tercih 
etmiþtir. Hesaplarýný gözden geçirebilir, neden biz, nerede yanýldýk diyebilir. Ya da 
kendi yaptýysa ya da bir danýþmanlýk hizmeti olarak dýþarýya yaptýrdýysa da onu 
sorgulayabilir, bu bir fikir verebilir, bir daha ki, düzeltme imkaný verir.

Son 5 yýl içindeki þey de, 10 yýla çekilmesi, ekonomik kriz onun farkýndayýz. Yani, 
belki o konuda bir rötuþ yapýlabilir. Hatta mali yeterlilikte de 2001 bilançolarýnýn hep 
bozuk olduðu söylendi. Özellikle þirket halinde çalýþanlar için. O rasyolar var. O mali 
tablolarýn yorumlanmasýyla ilgili. Doðru, orada da farklý görüþler oldu. Bizim kurulda 
da farklý görüþler oldu. Bizi ilgilendirir mi? Bir görüþ, yani, batak bir firma da olsa, halk 
tabiriyle, iflas bile etmiþ olsa, iþ almaktan niye men edelim? O da iþ alsýn kazanç 
saðlasýn iþyerini kapatacaðýna, iþçilerini tatil edeceðine, iflas etmiþ bir insan dahi kamu 
ihalesine gerebilir diyor. Ama kimisi de diyor ki, kesinlikle giremez, vergi borcu olsa 
bile giremez, deðil iflas etmek. Efendim þöyle likidite gücü olacak, þöyle kredibilite 
gücü olacak, Türkiye'de görüþler çarpýþýyor. Yani, þu salonda bile bu konuda görüþ 
birliðine varamazsýnýz. O zaman bir de asgariden, ne yapýlým? Kanun demiþ ki, vergi 
borcu olmayacak, sigorta borcu olmayacak, bunlarý biraz yumuþatarak yorumlamaya 
çalýþtýk. Bir de kanunda, þey var. Yabancý giriþimciler içinde bir soru vardý. Onu 
beyefendi galiba. Bunu niye kaldýrdýn þeklinde. Þimdi müthiþ bir þekilde bize baþvuru 
oldu. Özellikle yurt dýþýndan mal  ithal eden kamu kuruluþlarý, KÝT'ler  var. KÝT'ler 
olmalý, olmamalý o da ayrý  tartýþma onu bilmem ben. Onu da siyasi karardýr. KÝT'ler 
kapanacaðýz dediler. Þu anda teklif istiyoruz, yurt dýþýndan herhangi bir mal alacaðýz. 
“Size ne bizim borcumuzdan?” diyor. Biz de düþündük mesela Ýtalyan hükümetine ya 
da Amerikan hükümetine olan vergi borcunu ödeyip ödememesi, o hazinenin takipçisi 
miyiz biz? Diye de bir görüþ var. Hani, Türk hükümetinin, Türk hazinesinin gelirini 
takip edebiliriz. Buna uymayan kiþiyi kamu ihalesinden men edebiliriz. Ama Amerika 
hazinesine ya da Ýtalyan hazinesine borcunu ödemeyeni niye men edelim? Önemli olan 
bize istediðimiz malý, istediðimiz zamanda, en iyi fiyattan, en iyi þekilde getirmesi, diye 
bir görüþ var. Kimisi de diyor ki,  o bile bir ahlak göstergesi, düzen tertip göstergesidir. 
Kendi ülkesine karþý yasalarý saygýlý olup olmadýðýný gösteriyor. Ya bu da bir tercihti 
ama baktýk tüm KÝT'lerde iþte kapanmak üzereyiz, iþte TÜGSAÞ'ýndan PETKÝM'ine 
kadar bize diyor hepsi teþekkür yazmaya baþladýlar diyor. Onlarda eklemiþler, hiç 
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katýlým olmuyor, böyle olunca da sorumlu bir mevkide olarak mecbursunuz bir þey 
yapýyorsunuz. Oradan kaynaklanýyor. Tümden aslýnda vazgeçmiþte deðiliz. Yani, 
beyanýný al dedik idareye ama yarýn bir sorun çýkarsa sorumlu tut, ihaleyi iptal et gibi 
bir takým tedbirler. Yani biraz daha libere ettik olayý. Libere derken de ilgili idareye 
yetki vermek þeklinde. Yetkiyi devretmiþ olduk. 

Tasarýlar var, bildiðimiz Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda bir tasarý hazýrlandý. O durdu, sonra 
mecliste bir tasarý intikal etti, Baþbakanlýkta hazýrlandý dendi. Deðiþik mesleki 
kuruluþlar tasarýlar hazýrlýyor, kiþiler hazýrlýyor, partiler hazýrlýyor, efendim. Bunlar son 
derece doðal, yeni bir kanun, her yeniliðe olduðu gibi bu iþe de farklý bakan insanlar 
olabilir. Bunlarýn hepsini saygýyla karþýlýyoruz. Ama bildiðim kadarýyla hiç biri daha 
mecliste komisyonlarda görüþülmeye baþlamadý. 

Bütçe kanunda enerji KÝT'leriyle ilgili bir þey, önerge doðrudur ama bildiðim kadarýyla 
Cumartesi günü, ertesi günü takriri müzakere yoluyla geri alýnda. Onlarýn zaten olmasý, 
belki de teknik olarak sýkýntý yaratabilirdi.  Yapýlacaksa genel bir düzenlemeyle 
KÝT'lerin belki üretime yönelik mal hizmet alýmlarýyla ilgili bir þey var, öneri var. 
Ýstisna tutulmasý gibi. Bunlar kanun deðiþikliði biz kurul olarak her zaman bu 
konularda açýk olduðumuzu belirtiyorum. Web sayfamýzý söyledim. Bizzat gelenlerle 
de hepimiz görüþme konusunda hazýrýz.  Arkadaþlarýmýz da hazýr. Bana bu fýrsatý 
verdiðiniz için teþekkür ediyorum. Ama mantaliteyi unutmamayý tekrar hatýrlatayým. 
Bu iþi böyle uluslararasý standartta uygulamak durumundayýz.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn Arif Beye teþekkür ediyorum. Benim de ufak bir 
sorum var. Zaten soruldu da o es  geçildi biraz. Þimdi, kanunda diyor ki, ilgili odaya 
kayýtlý olarak faaliyette bulunduðunu gösterir belge. Bu kanun metni. Ben eski bir 
bürokrat olarak ilgili oda deyince, kendi odamý anlýyorum. Ticaret odasý benim ilgili 
odam deðil. Aslýnda niye kayýtlýyým? Müelliflik iþçiliði belki yapan o da ayrý bir 
tartýþma konusu. Çünkü, gerek þehir plancýlýðý, gerek haritacýlýk imar kanununda 
müelliflik hizmetleri arasýnda sayýlmýþtýr. Ýmar kanunun 41.  maddesine göre karne ve 
belge düzenlenmektedir. Biz müellif kuruþlar olarak, ticaret odasýna kayýt olma 
mecburiyetimizin dahi olduðu kanýsýnda deðilim. Þimdi acaba? Kamu Ýhale Kurumu, 
ilgili oda sözcüðünü neden mutlak surette ticaret odasý anlama alýþkanlýðýný güdüyor 
ben bunu anlayabilmiþ deðilim. Ben bu konuyu meclis görüþmelerinde de inceledim. 
Orada da açýk bir þey yok. Bu görüþler orada da belirlendi. Acaba, bu konu kanun 
deðiþmeden, kanun þey “ilgili oda” tarifiyle þey yapýyor. Kamu Ýhale Kurumu bunu 
çözebilir mi diye? Þimdi sizden cevap beklemiyorum. 

ÞÝMÞEK - O vereyim, ben cevaplayayým. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyorum.
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ÞÝMÞEK - Ben bunu kurul gündemine…

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Uzmanlýk, müelliflik konusu…

ÞÝMÞEK - Getireceðim, bunda haklýsýnýz. Ama þöyle düþünüldü her halde. Bizde 
TOBB temsilcisi var.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, aðýr basýyorlar tabi.

ÞÝMÞEK - O anda herhalde belki de aceleyle þu olabilir. “Herkes serbest çalýþan, iþte 
mükellefiyeti olan mühendis mimar da olsa o ticaret odasýna kayýtlý olur” diye bir 
düþünce mi oldu? Bir þey… olabilir bunu düzeltmek bizim yetkimizde olduðunu ben 
de sanýyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben o görüþteyim. Onu arz etmek istedim. 

ÞÝMÞEK - Onu gündeme getirelim, toplu arada bir yapýyoruz düzeltmeyi, bunun bir 
mahsuru yok. Önemli olan adresi, izi olan bir insan mýdýr? Deðil midir? O da en doðalý 
kendi odasýdýr. Onu ben de düþündüm. Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim. Sizi çok alýkoyduk, çok özür dilerim. 
Ancak, bunun böyle olacaðýný ben biliyordum. 

ÞÝMÞEK - Baþka bir oturumda gene beraber oluruz.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýnþallah beraber oluruz. 

ÞÝMÞEK - Saðolun, teþekkür ediyorum. Çok özür diliyorum efendim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Hocam biz kalkmýyoruz. Ekler var, hocamda, kardeþimde 
bir þeyler söyleyecek. Buyurun efendim. 

ERDOÐDU - Bir katýlýmcý konuyu esas parlamentoya, milletvekillerimize anlatmalý 
diye konuþtu. Anlatmalý da  þöyle bir sorun var. Belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
olmak üzere Türkiye'de bu konulara iliþkin karar alma ve uygulama açýsýndan, 
Parlamentonun erkinin, fiili olarak sýnýrlandýrýldýðýný görüyoruz. Bir örnek verelim: 
biliyorsunuz IMF ile yapýlan  1998 Yakýn Ýzleme Anlaþmasý kapsamýnda verilen 
taahhütler gereði olarak, kamu ihalelerini, özellikle enerji piyasasýný yakýndan 
ilgilendiren uluslararasý tahkime iliþkin  bir yasa Türkiye Cumhuriyeti  
Parlamentosunda benimsendi. O zamanlar, gerek elektrik sektöründeki yap iþlet devret, 
iþlet devret ve iþletme hakký devri modelleriyle serbestleþtirme ve özelleþtirmelere 
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gerekse de bu tahkim yasasýna karþý,   ulusal ve kamusal ekonomiyi savunan çevreler 
yoðun eleþtirilerde bulunmuþlardý. Ama seslerini Parlamentoya duyuramamýþlar ve 
gerek bu özelleþtirme modelleri gerekse de tahkime iliþkin yasal deðiþiklikler IMF'nin 
ve çokuluslu tekellerin istekleri doðrultusunda gerçekleþmiþti. Üstelik bugün 
elektrikteki bu özelleþtirmelerin yanlýþlýðýný ve Türkiye'ye getirdiði ek maliyetin 
þimdilik 10 milyar dolar olduðunu resmi çevreler de kabul ediyor. GATS konusu da 
öyle. Sesimizin duyulduðunu söylemek güç.  IMF ile yapýlmýþ olan 1998 Yakýn Ýzleme 
Anlaþmasý, 1999 Stand-by Anlaþmasý,  2001 Stand-by Anlaþmasý ile Türkiye yeni 
liberal politikalarý her alanda uygulayacaðý konusunda taahhütler vermiþtir. Hangi 
siyasi iktidar gelirse gelsin, Uluslararasý  Para Fonu'na, dolayýsýyla uluslararasý 
piyasalara verilen  ve hem sayýsal göstergelere, hem de performans göstergelerine baðlý 
olan bu taahhütlerin dýþýna  çýkamamaktadýr. Dolayýsýyla, seçimle gelmiþ bir iktidar 
dahi bu sayýsal göstergeleri ve performans göstergelerini deðiþtirememektedir. 
Egemenlik bir ölçüde Meclisin dýþýna  kaymýþ görünüyor. Bazý kurullar da  bu siyasi 
erkin, meclisin ve bakanlýklarýn dýþýna kaymasýnýn bir göstergesidir. Türkiye'nin 
bilimsel çevreleri, sivil toplum çevreleri, kamu görevlileri, siyasileri ve en genel 
anlamda Türkiye Cumhuriyetinin vatandaþlarý olarak bizler, eðer demokrasiyi 
savunuyorsak, millet iradesini savunuyorsak, meclis idaresini savunuyorsak,  bütün bu 
uygulamalarý, serbestleþtirme ve özelleþtirmeleri, yasal  düzenlemeleri  salt siyasi 
olgular olarak bir kenara býrakamayýz. Seçtiðimiz hükümet veya milletvekilleri bu 
konularda böyle  karar almýþlardýr, vatandaþlar da bu uygulamalarý beðenmezlerse, bir 
dahaki genel seçimlerde tepkilerini gösterirler demekle yetinemeyiz. Çünkü artýk, Türk 
milleti hangi siyasi iktidarý getirirse getirsin, hangi parlamenter meclise girerse girsin, 
IMF'nin empoze ettiði yeni liberal politikalarý, sayýsal ve performans  göstergelerine 
sýký sýkýya baðlý olarak uygulamak durumundadýr. Hatta ne yazýk ki  Kamu Ýhale 
Yasasýna iliþkin taslak metin Mecliste tartýþýlmadan önce Avrupa Birliðine 
sunulmuþtur. Bunu da Avrupa Birliði Türkiye temsilcisi resmen ifade etmiþtir. 
Dolayýsýyla, böyle olunca, yani milli erkte bir kayma olduðu zaman,  bu konular salt 
siyasi  mesele olmaktan çýkar, bence bir milli mesele haline gelmiþ olur;  bir demokrasi 
meselesi haline gelmiþ olur. GATS'la veya GATS'ýn bir parçasý olduðu Dünya Ticaret 
Örgütüyle ilgili  olarak da öyledir, kamu ihale yasasýyla ilgili olarak da öyledir.

Þunu açýkça belirtmek istiyorum: kuþkusuz bu tür uluslararasý düzenlemeleri 
eleþtirmek ve ekonomik anlamda Türkiye'nin kamusal ve ulusal çýkarlarýný korumasý 
gerektiðini söylemek, kapalý bir ekonomiyi savunmak deðildir. Böyle bir þey zaten 
iktisaden mümkün deðildir. Türkiye Cumhuriyeti de hayatýnýn hiçbir döneminde kapalý 
ekonomi olmamýþtýr. En ulusal ve en kamusal politikalarý uyguladýðý Mustafa Kemal 
döneminde de Türkiye Cumhuriyeti kapalý ekonomi  olmamýþtýr.  Bugün de dünya 
ekonomik sistemi içerisinde, kamu çýkarýný ve ulus çýkarýný gözetmek diye bir kavram 
halen geçerlidir. Burada benim özellikle söylediðim þey, kamu çýkarýnýn ve ulusal 
çýkarlarýn bütün bu iliþkilerde gözetilmesidir:  kamu görevlileri  bu perspektife sahip 
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olmalýdýr, odalar, siyasi partiler, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin bütün kurum 
ve kuruluþlarý da böyle bir perspektife sahip olmalýdýr. Çünkü, ulusal ve kamusal bir  
perspektifin artýk çaðýmýzda geçersiz olduðunu iddia edenlerin hepsi, aslýnda kendi 
çýkarlarýný güden bir perspektife sahiptir. Bütün ülkelerin, bütün ulus devletlerin eþitliði  
temelinde bir dünya sistemi kurulmuþ deðildir. Bu yaklaþýmýmla iktisadi anlamda 
himayeci önlemler önermiþ olmuyor muyum?  Kuþkusuz örneðin hizmet ticareti 
kapsamýnda:  evet.  Hizmet sanayilerinin önemli bir kýsmý kamusaldýr ya da ulusal 
hükümetlerce denetlenmekte ve düzenlenmektedir. Bir kýsmý da ulusal düzeyde 
kültürel ya da stratejik açýdan önemlidir. Bu nedenle bir kýsým geliþmekte olan ülke, 
kendi hizmet sanayilerinin çökmesini ya da yabancý þirketlerin eline geçmesini 
önlemek için hizmetlerde serbestleþmeye karþý çýkmaya çalýþmýþlardýr. Ne yazýk ki 
GATS'a en liberal taahhüt listelerini vermiþ olan Türkiye, bu ülkeler arasýnda yer 
almamýþtýr. Türkiye'nin liberalizasyon taahhütlerini içeren liste, DPT'nin ifadesiyle, 
"geliþmekte olan ülkeler tarafýndan sunulan önerilerin en kapsamlýsý ve en ilerilerinden 
biri olup bazý geliþmiþ ülke önerileri ile boy ölçüþecek düzeydedir." Türkiye'nin özel 
taahhütler listesindeki kapsama oraný yaklaþýk %46.6 dýr. Bu oran geliþmekte olan 
ülkeler ortalamasýnýn (%18) çok üzerindedir ve geliþmekte olan ülkeler grubu içinde en 
yüksek ortalamalardan biridir.
Kendi konumumuzu, dünya ticaretindeki konumumuzu bilerek, ileri, geliþmiþ 
ülkelerin serbestleþmekten umduklarý çýkarý ummamýz,  %46.6 ile övünmemiz, “biz de 
onlar kadar  serbestleþtik” dememiz son derece yanlýþtýr bence. Biz, AB'ye giriþ 
umuduyla iyice serbestleþme yanlýsý haline geldik ama böyle bir konumda olmayan 
bazý Asya ülkeleri, bazý Latin Amerika ülkeleri kendi pazarlarýný korumak için gereken 
önlemleri almaya çalýþýyorlar. Geliþmiþ ülkelerin aralarýnda da himayecilik konusunda 
çok ciddi mücadeleler var. Örneðin Avrupa Birliði ile Amerika Birleþik Devletleri 
arasýnda ticaret savaþlarý var. Dolayýsýyla Türkiye  hizmetlerin serbestleþtirilmesi 
konusunu, ulusal ve kamusal bir yaklaþýmla ele almalýdýr. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Efendim zamaný hayli aþtýk. Onun için ben toplantýyý 
burada kapatýyorum. Çünkü, bundan sonraki toplantýya zaman bile kalmadý. Çok 
teþekkür ediyorum. Özel soracaðýnýz sorularý arada sorarsýnýz. Teþekkür ediyorum her 
ikinize de.
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“MESLEK SORUNLARINA ÇÖZÜMLER  EYLEM PLANI”

“Mesleki Sorunlarýn Tartýþýlmasý ve Geleceðe Yönelik Politikalarýn 
Belirlenmesi Kurultayý Ön Rapor Özet Sunular”

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlar, 3 günden beri 
sürmekte olan kurultayýmýzýn içindeki forum bölümünü birlikte gerçekleþtireceðiz 
sizlerle. “Meslek Sorunlarýna Çözümler ve Eylem Planý” baþlýðý altýndaki bu forum, 
tümüyle sizlerin katýlýmýyla gerçekleþecek. Biz gerçekten forum olsun diye salonda 
bazý düzenlemeler yaptýk. Ýki tane arkadaþýmýz orada teknolojiyi de kullanarak forum 
ile ilgili dinamik bir ortam yaratmaya çalýþacaklar. Bu bir panel deðil, öylesine bir 
oturum deðil, sizlerin tartýþmacý olarak katýlacaklarý bir forum. Neden böylesi bir 
foruma gerek duyuldu? Meslek ortamýmýzýn yaþadýðý bir süreç var, bu sürecin sonunda 
artýk biz yýllardan bu yana sorunlarý analiz eden, sorunlarý tartýþan ortamlardan kurtulup 
önümüze ýþýk tutan bir süreci baþlatmalýyýz, düþüncesi var. Dolayýsýyla buradaki 
tartýþmalar; odamýzýn üzerinde titizlikle çalýþtýðý, sektörün eylem planýnýn 
oluþturulmasýna katký saðlayacak, o eylem planýnýn oluþmasýný belirleyecek olan 
tartýþmalardýr. O nedenle mutlaka hepinizin bu foruma katýlmasý gerekiyor, olabildiði 
kadar çok meslektaþým. Þunu da söyleyeyim katýlmaya niyeti olmayanlarý da katacaðýz 
onu da söyleyeyim size. Yani, bu forum boyunca burada yalnýzca el kaldýrýp da söz 
alanlar deðil, el kaldýrmayanlarý da bu foruma katmaya çalýþacaðýz. Çünkü, forum 
burasý sonuç olarak. Bütün düþüncelere aykýrýdýr, yanlýþtýr, saçmadýr, kötüdür diye 
bakmadan, buradaki düþünceleri almaya çalýþmamýz gerekiyor çünkü. Forumun amacý 
ve esprisi bu. Tabi bir disiplinin olmasý gerekecek. Bunun yöntemini biraz sonra 
sizlerle paylaþacaðým. Ancak, ondan önce buraya nasýl geldik biz? Yani, þu andaki bu 
forumun baþlangýç noktasýna nasýl, hangi süreçlerden geçerek geldik? Bu konuda tek 
konuþmacý olarak, yani, bir sunuþ konuþmacýsý olarak 14-15 Aralýk tarihlerinde 
Ankara'da geçekleþtirmiþ olduðumuz “Meslek Sorunlarý ve Çözüm Önerileri 
Kurultayý”nýn Düzenleme Kurulu Baþkaný olarak Sayýn Ayhan KALYONCU'ya söz 
vereceðim ve kendileri kýsa bir sunuþ yapacaklar ve bu süreci bize anlatacaklar. Ondan 
sonra söz tamamen size ait olacak. Katýldýðýnýz için ve katký saðlayacaðýnýz için burada 
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bulunduðunuz için sizlere þimdiden teþekkür ediyoruz. Düzenleme kurulu adýna, 
yürütme kurulu adýna, Baþkanýmýz Sayýn Tevfik AYAN Hocamýz adýna, bunu düþünen 
merkez yöneticilerimiz adýna sizlere teþekkür ediyoruz, buraya katýldýðýnýz için. 
Ancak, baþtan þunu söylemeliyim, bu bir maraton olacak. Yani, bir ara vermeyeceðiz 
bu tartýþmalar boyunca, aralarýn dezavantajlarý var. Bir maraton olacak ve 3 saat 
dolaylarýnda sürecek olan bu tartýþmalara aktif olarak katýlmanýzý bekliyoruz. 
Uyuyanlar için özel önlemlerimiz var söylemiyorum þimdiden, onlara da yeri geldiði 
zaman arkadaþlarýmýz gerekenleri yapacaklar. 

Þimdi bu noktaya nasýl geldiðimizi açýklamak üzere sözü Ayhan KALYONCU'ya 
veriyorum. Buraya da gelebilirsiniz Ayhan Bey. Bu düzeni aslýnda yüz yüze olalým 
diye kurduk, lütfen yüzünüzü görsün buradan meslektaþlarýmýz buyurun. 

KALYONCU - Deðerli meslektaþlarým, Erol Hocanýn söylediði gibi 14-15 Aralýkta 
yapýlan Mesleðin Sorunlarýnýn Tartýþýlmasý ve de Geleceðe Yönelik Politikalarýn 
Belirlenmesi Kurultayýnýn yürütme kurulu baþkaný olarak bir ön sunuþ yapmak üzere 
ben huzurunuzdayým. Ve bu fýrsatý kullanarak da hepinize saygý ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Þimdi, notlarýma da bakýyorum kýsa olmak kaydýyla notlarýmý almýþtým. Katýlanlarýn 
yani, o zamanki genel kurula katýlanlarýn ve oda aktivitelerini bilenlerin anýmsayacaðý 
gibi 14-15 Nisan 2002 tarihinde bir genel kurul yapýlmýþ idi. Odamýzýn 38. Genel 
Kurulu. Orada verilen gündeme gelen bir öneri nedeniyle bu sorunlarýn tartýþýlmasý 
gündeme alýnmýþ idi. Bakýn  o tartýþmalar, konuþmalar esnasýnda tüm 
meslektaþlarýmýzýn bu konularý dile getirmekteki zaman kýsýtlýlýðý ve özlü olarak 
düþünceleri aktaramamasý nedeniyle de bu konuyla ilgili olarak özel bir kurultay 
yapýlmasý düþüncesi karar altýna alýndý ve de bunun arkasýndan oda genel merkez 
yönetimi bir çok çalýþma yaparak, Temmuz ayýndan itibaren bize bir görev verdi. Önce 
bana bu kurultayýn yürütme kurulu baþkanlýðýný önerdiler. Arkasýndan da yine karar 
doðrultusunda yönetim oluþtu. Benim baþkanlýðýmda; Aslan ABANOZ, Cengiz 
DAÐDELEN genel sekreterliðini yürüttü, ondan sonra Hasan ADAY, burada isimleri 
unutuyorum bazen, Oðuz KUZGUNBAY, Sebahat Yýldýz GEÇÝLMEZ, Atakan SERT 
ve de Hasan ADAY zaten joker gibi bir  arkadaþ bizim toplantýlarýmýzýn hepsinde 
bulundu. Bu çalýþmalara baþladýk. Bu çalýþmalar baþlarken bir ilk duyuru yaptýk. Web 
sitesinde bu kurultayýn þu tarihte yapýlacaðýný, yerinin ve saatinin belirli olduðunu ve 
konularý da yaklaþýk olarak dile getirdik. Ve de ayrýca, bizim odamýzýn bülteninde 50.  
sayýsýnda zannediyorum. Bir yayýnla bu kurultayýn hakkýnda bir ön bilgilendirme 
yaptýk.

Kurultayýn sistematiðine baktýðýmýz zaman; Kurultayýn  Danýþma Organlarý, oda genel 
merkezi ve þube baþkanlýklarý idi ve bunun doðrultusunda bir de söylediðim gibi bu 
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kurultayýn bir sloganý olmasý gerekir diye çalýþmalar esnasýnda arkadaþlarla düþündük. 
Ve “Geleceði de Birlikte Paylaþalým” sloganýyla bu kurultaya gittik. Þöyle söyleyeyim, 
bugün hepinizin de anýmsayabileceði gibi veyahut yaþadýðýnýz gibi iliþkiler kamu 
kurumuyla, serbest çalýþanlarýn iliþkisi olarak devam edip gidiyor. Yani bu birliktelik 
þöyle özetlemek, vurgulamak gerekirse kamu kesiminde aðýrlýklý olmayan bir meslek 
disiplininin, özel kesiminin olmasý mümkün deðil deðerli arkadaþlar. Yani, bunun 
içersinde üniversiteler var, kamu kurumlarý teker teker sayýlýr. Slogan olarak “Geleceði 
de Birlikte Paylaþalým” sloganý bu düþüncenin çizgisi altýnda verildi. Þimdi bu özgür 
düþünceyle, düþüncelerin dile getirilmesi, tartýþýlmasý ilkesinden hareket ederek yine de 
bir çerçeve çizerek tüm þubelerin kendi içerisinde mini kurultaylar yapmasý önerildi. 
Yani, 10 tane þubemiz var ise, hepsine  dikte edici olmadan görüþmeler suretiyle;  “siz 
özgün kendi kurultaylarýnýz yapýn ve o görüþlerinizi kurultaya taþýyýn” dendi. Bir rapor 
sunun ve bu kurultaya öyle gelin dendi. Bu süreç içerisinde muntazam olarak bu 
anlayýþ içersinde kurultaylarýný, mini kurultaylarýný ben ona öyle bir isim veriyorum, 
yapanlar genel kurula gelirken bu raporlarýný sundular ve öyle geldiler. Bir de yine 
genel merkez ve danýþma kurulu olan þube baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile bir toplantý 
yaptýk. Bu kurultayýn sistematiði içersinde yine görüþler alýnmak suretiyle çalýþma 
gruplarýnýn oluþmasý meselesini konuþtuk ve onun doðrultusunda da zaten sizin de 
kurultayýn kitapçýðýnda gördüðünüz gibi 6, 7 tane çalýþma grubu kuruldu, eðitim var, 
kamu kesimi var, iþte oda iliþkileri konusu var. Bir çalýþma grubunun baþkaný var ve 
onunla birlikte çalýþacak 5 arkadaþ var. Katýlýmcýlýðýn iþte o seviyeye ulaþarak kurultaya 
gelip, disiplinli bir ürün elde edilsin diye böyle bir yöntem izlendi. Nitekim de 
kurultaya gelindiðinde önce þube baþkanlýklarý -sunabilenler diyeyim ben ona- 
bölgelerinde yapmýþ olduðu mini kurultaylarýn özet raporlarýný sundular. Onun 
arkasýndan çalýþma gruplarýnýn çalýþma sistematiði biraz irdelendikten sonra herkes 
özgün düþüncesini dile getirmek üzere söz aldý.

Þimdi ben bir de þöyle bir konuya deyinmek istiyorum önemli diye. Ben yaklaþýk 45 
senelik mühendisim ezbere söyledim. 45 yýlýmýn 26 yýlý devlette geçti, 19 yýldýr da 
serbest çalýþýyorum. Þimdi bu 45 yýlýn, 2003 yýlý tarihi itibariyle 40 yýlýný oda 
çalýþmalarýnýn içersinde geçirdim, diyelim. Þimdi bu odanýn tarihi 2004 yýlýnda 
yazýlacak. 50. yýlý dolduruyoruz. Orada, okuyan genç kardeþlerimiz için ne gibi bir 
mücadeleler yapýldý? Bu üniversitelerde bölümler nasýl açýldý? Kurumlarda yapýlaþma 
için nasýl bir savaþ verildi? Onu orada okuyup görecekler. Odanýn aktiviteleri içersinde 
benim 40 yýldan önceki devreler var, orada çok yapýlanlar var. Bir çok yapýlan þeyler 
var. Onlarý orada görecekler. Ben yalnýz bir þeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani, 
baðlantý kuralým diye, 1989 yýlýnda 2. Harita Kurultayý yapýldý ve bu harita kurultayý 
ayný bugün olduðu gibi yani, bu sistematikte yapýldý. 6. Oturumunda, oturum baþkaný 
Erdal AKDAÐ idi. Ve de aynen bu ibarelerle iþte mesleðin sorunlarý tartýþýlmasý ve 
bunun yanýtlarýnýn bulunmasý þeklinde tam 83 sayfalýk bir metin çýktý o kurultay 
kitapçýðýnýn içerisinden. Bu sorunlar orada dile getirildi. Arkasýndan, Hayrettin 
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Gürbüz'ün yönettiði bir panel vardý.  Orada yine haritacýlýk sektörü, özel  sektör insan 
iliþkileri þeklinde bir toplantý vardý. Onun da 20 sayfalýk, 25 sayfalýk bir özeti var, bizim 
bugünkü konuyla iliþkili olarak. Daha sonra 5. Harita Kurultayýnda yine Erdal 
AKDAÐ'ýn yönettiði efendime söyleyeyim, Erdal iþte emekçilerden olduðu için, gerçi 
bazen takýlýyoruz ona, çok konuþuyorsun filan diye ama çok da çalýþan bir arkadaþýmýz. 
Onun yönettiði panelde de yine “Özel sektör sorunlarý” diye sorunlar dile getirildi. 
Þimdi ben buradan þuraya gelmek istiyorum. Bu sorunlar 50 yýllýk periyot içerisindeki 
zaman dilimlerinde, bu süreç içerisinde böyle kurultaylarda da dile getirilmesine 
raðmen yýllar geçtiði halde, çözüm meselesinde boþluk var. Çözümlerin bulunmasý için 
bir eylem planýna baðlý olarak böyle bir kurultay içersinde tartýþarak bir yön alalým, bir 
mesafe alalým, disipline olalým açýsýndan oda yönetim kurulumuz ile kurultayý 
düzenledik, böyle bir noktaya geldik. 

Bizim yapmýþ olduðumuz kurultaya toplam olarak 205 kiþi katýlmýþ. Bunlar 
Ankara'dan 97, Ýstanbul'dan 38, Ýzmir'den 12, Konya'dan 10 diðer illerden 36, öðrenci 
kardeþlerimiz de burada bulundu 12 kiþi. Gruplara göre söz alan kiþi sayýlarý þöyle; 
eðitim oturumuna 17 kiþi söz alarak izlemiþ, tartýþmýþýz. Özel sektör 17, kamu sektörü 
15, yasa ve yönetmelikler 18, mesleki sorunlarýn çözümünde odanýn iþlevi 11, çözüm 
önerileri ve eylem planý 14, þimdi sözlerimin sonuna geliyorum.

Biz bu yaptýðýmýz kurultay sonrasýnda, bu kurultayýn ucunun açýk olduðunu ve 
herkesin özgün düþüncelerini yazýlý ve sözlü olarak iletebileceðini söyledik. Ama ne 
derece baþarýlý olduk? Biliyorsunuz o sizlerin duyarlýlýðýna da baðlý ayrýca. Bu 
kurultayda da böyle bir özgün forumda konuyu tartýþarak, bu sorunlarla ilgili yine 
çalýþma gruplarýnýn ve benim baþkanlýðýmda yürüteceðim, ha onu da söyleyeyim. 
Kurultay yapýldýktan sonra bu görevin bittiði kanýsýný taþýyarak bir deðerlendirme 
toplantýsý yaptýk oda genel merkezi ile oda yöneticileri kardeþlerimiz ile baþkaný dedi 
ki, “Aðabey bu görevi sürdüreceksin”. Yani, orada bitmedi, öyle olunca bu görev 
sanýyorum yeni yapýlacak genel kurula kadar devam edecek. 

Çalýþma gruplarý ile bugünkü tartýþýlacak, sizlerin de koyacaðý katký ile ve de eski 
bilinenlerle, belgelerle özgün raporlar hazýrlayacaðýz. Hazýrlanan bu raporlarýn da 
hayata geçmesi için önceliklerini saptayýp bir eylem planý yapýp bundan sonra tespit 
yerine, sürekli tespit yerine eyleme geçeceðiz arkadaþlar. Yani, benim kýsaca fazla da 
uzatmadan bir ön konuþma olarak söyleyeceðim bunlar. Erol Hoca bu forumun 
yöneticisi. Ben gerektiði zaman, gerekiyor ise yine açýklama yapmak üzere yerimde 
olacaðým ve foruma buradan baþlayacaðýz. Evet, tekrar hepinize saygýlar sevgiler.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler, saðolun. Ayhan Beyin býraktýðý yerden 
sürdürürsek, demek ki, bu güne kadar sorunlarýmýzý konuþtuk. Yeterince de konuþtuk 
galiba, en son ve yoðun bir biçimde de 14-15 Aralýkta konuþtuk. Bu gün sorunlara geri 
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dönüþ yapmamýz söz konusu deðil. O nedenle konuþmacýlardan sorun tespitine yönelik 
söz almamalarýný rica ediyoruz. Bütün düþüncelerimizin ve psikolojimizin çözümler 
üzerine ve gelecek üzerinde yoðunlaþmasý gerekiyor. Bugünkü forumun amacý, bu.

Deðerli katýlýmcýlar; bu sözünü ettiðimiz sürece þöyle bir baktýðýmýzda, bugünkü 
forumu kolaylaþtýrmak için bazý baþlýklar altýnda bu tartýþmalarý yürütmemizin doðru 
olacaðýný düþünüyoruz. Gördüðünüz gibi sýfýrýncý bir nokta yani, sektörümüzün 
bugünkü öncelikli hedefi nedir? Sorusu. Ondan sonra bu forum kapsamýnda kamu 
alanýnda yeniden bir yapýlanma isteðinin ortaya çýktýðýný görüyoruz. Eðitim, öðretim 
alanýndaki hedefler nelerdir? Bunlarý tartýþacaðýz birlikte. Hedeflerini, önceliklerini 
tartýþacaðýz daha doðrusu. Kamu sektöründeki hedefleri deðerlendireceðiz. Arkasýndan 
kamu, yerel yönetim ayrýmýný yapmanýn yararlý olacaðýný düþündük ve yerel 
yönetimlere yöneleceðiz. Ardýndan özel sektörle  ilgili hedefleri, sektörün hukuksal 
altyapý ile ilgili hedefler ve sonra da tüm bunlarýn dýþýnda bütün sektörü kapsayan bazý 
hedefler sizlerle birlikte deðerlendireceðiz. 

Bu deðerlendirmeler sýrasýnda, söz alan siz deðerli katýlýmcýlar ve meslektaþlarýmýzdan 
bir ricamýz var, söyleyeceklerimizi belli bir disiplin içinde söylememiz, sonuç almamýz 
açýsýndan çok önemli. Buraya gelirken bizler sizin adýnýza bir çok eylem planý taslaðýný 
gözden geçirdik. Eylem planý, bizim amacýmýz bu süreçlerin sonucunda sektörün 
eylem planýný oluþturmak. Bir çok taslaðý gözden geçirdik ve yansýda gördüðünüz bir 
taslaðýn bu sürecin sonucunda bizim oluþturabileceðimiz eylem planýnýn formatý 
olabileceðine yönelik bir noktaya vardýk. Burada tam net görebiliyor musunuz? 
Arkadakiler görebiliyor mu? Gördüðünüz gibi birinci sütunda bir hedef var. Biraz 
sonra baþlýk, baþlýk tartýþacaðýmýz konuklarda bir hedef. Bu hedefe varýlmasýnda rol 
üstlenecek olan sorumlu kurum hangi  kurum olmalý? Iþýklar ön taraf  karartýlýrsa 
hocamýz daha iyi görüleceðini söylüyor. Þunun için, bir an için karartabilir miyiz? 
Hedef, bu hedefe varmak için rol üstlenecek, sorumluluk üstlenecek olan kurum 
hangisi olmalý. Onun solunda bu hedefe varma sürecinde bu sorumlu olan kurum, diðer 
hangi kurumlarla iþbirliði yapmalý. Onun yanýnda bu hedefe varmak için yapýlmasý 
gereken eylemler, atýlmasý gereken adýmlar, hangi adýmlardýr? Ve son bir sütunda da 
gördüðünüz gibi biz bu hedefe hangi hedef tarihte eriþmiþ olmalýyýz. Dolayýsýyla, söz 
alanlar bu çerçevede düþüncelerini dile getirirlerse iþte bir disiplin yaratmýþ oluruz ve 
sonuca daha kolaylýkla varabiliriz diye düþünüyoruz. 

Bu formatýn anlamý þu; þimdiye kadar bir çok sonuç bildirgesi yayýnlandý bizim 
sektörümüzde, “-melidir, -maldýr” diye bir çok öneriler geliþtirildi. Ama bunlarýn hepsi  
yapýldýklarý yerde kaldý. Ve biz kimden neyin hesabýný sorabileceðimizi bilmiyoruz. 
Oysa, böylesine bir eylem planýnýn arkasýndan hedef tarihler geldiði zaman biz sorumlu 
olan kurumdan bu hedefe eriþilmesinin ya da eriþilemediyse, eriþilememiþ olmasýnýn 
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nedenlerini sorgulama þansýmýz olacak. Böylece kendisini sürekli yenileyen, bir 
dinamik sektör ortamý da yaratmýþ olacaðýz.

Sözleri uzatmak istemiyorum ve hemen konuya girmek istiyorum. Az önce size 
sunduðum baþlýklar çerçevesinde forumu þu andan itibaren açmýþ oluyorum, 
tartýþmalarý. Bu tartýþmalarda sizden ricam var. Bir kere kiþiselliklere yönelmemeliyiz, 
geçmiþe yönelmemeliyiz, çok fazla uzatmamalýyýz.  Çünkü, burada bir beyin fýrtýnasý  
ortamý yaratmayý amaçlýyoruz. Bütün çabamýz, oluþturmaya çalýþacaðýmýz bir sektör 
ortak aklýna hizmet etmeli. Bir ortak akýl yaratmalýyýz burada biz. Bir ortak irade 
yaratmalýyýz. Bunun için çabalamalýyýz, buna kattý koymak için söz almalýyýz. 

Birinci hedefimiz þu; diyoruz ki, bir çok þey tartýþýlýyor bu kurultay sýrasýnda, bir çok 
konular tartýþýlýyor ve bir çok sorunlar dile geliyor, getiriliyor. Sizce acaba, bu sektörün 
bugün geldiðimiz bu noktasýndaki öncelikli hedefi ne olmalýdýr? Bu aþamasýnda 
yalnýzca birer tümcelik söz hakký vereceðiz sizlere. Olabildiðince çok meslektaþa, birer 
tümcelik söz hakký. Bence sektörün bugünkü noktasýnda öncelikli hedefi þudur 
diyeceksiniz, o kadar. Daha sonraki bölümlerde tabi baþka sözler alacaksýnýz ama bu 
aþamanýn amacý bu. Þimdi söz isteyen meslektaþlarýmýza mikrofonlarý verebiliriz. 
Hemen verebiliriz. 

MUSTAFA YILDIZ - Ýnsanlýða hizmet diyorum ben. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýnsanlýða hizmet, evet.

KATILIMCI - Harita mühendisi kimdir? Ne yapar? 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Devam edelim. Nedir? Öncelikli hedef?

KATILIMCI - Ayakta kalmak. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Ayakta kalmak. Özel sektörcü öyle düþünüyor. Sizce?

KATILIMCI - Geniþ iþ olanaklarý, imkanlarý yaratmak.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Yeni, iþ alanlarýný oluþturmamýz diyorsunuz. Sizce ne 
sektörümüzün öncelikli hedefi?

BAYAN KATILIMCI - Mesleðimizin adý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Mesleðimizin adý. Sizce?
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BAYAN KATILIMCI - Daha güzel bir dünya.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Daha güzel bir dünya. Siz ne diyorsunuz?

KATILIMCI - Daha güzel dünyada harita mühendisliðinin yeterince yerini almasý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Yerini almasý diyorsunuz. Þu aralara geçelim. O arka 
taraftakiler, sizler?

KATILIMCI - Demokratik kitle örgütü olmalý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Oda ile ilgili bir hedef var, olabilir. Þöyle sizlere vereyim, yan 
yana üçünüzde en öncelikleri söyleyin.

KATILIMCI - Türkçe eðitim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Türkçe eðitim, üniversitelerde yüksek öðrenim Türkçe 
olmalý. Evet.

KATILIMCI - Güçlü özel sektör.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -Güçlü özel sektör. 

KATILIMCI - Kaliteli ve standartta uygun üretim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu taraflardan yok mu? Bu tarafa verebilir miyiz 
mikrofonlarý?  Birer tümceyle…

KATILIMCI - Erol Hocam mikrofon var bende. Mesleðimizi ilgilendirdiðine 
inandýðýmýz tüm iþ alanlarýnda gerekli olan yasalarýn ve yönetmeliklerin mutlaka 
çýkarýlmasýný saðlamaya yönelik tüm çalýþmalarý yapmalýyýz. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yalçýn tabi, bir tek tümce deyince araya bir sürü virgül koydu, 
uzattý. Evet devam edelim.  

KATILIMCI - Toplam kalite hedefinde tam görev ve sorumluluk alanýnýn 
tanýmlanmasý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, hemen…

KATILIMCI - Meslekte uzmanlaþma diyorum ben.
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FORUM YÖNETÝCÝSÝ Meslekte uzmanlaþma. 

KATILIMCI - Kamu yararý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Nasýl bir þey kamu yararý?

KATILIMCI - Öncelikli hedef kamu yararý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bütün hizmetlerde, kamu yararý.

KATILIMCI - Bütün mesleki üretim süreçlerinde.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bütün süreçlerde evet.

KATILIMCI - Kamuda saygýnlýðýn artmasý ve üretmek, daha çok üretmek.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Kamusal alana yönelik bir istek. Evet, Nihat Bey

NÝHAT BEY - Geliþmiþ ülkeleri izleyerek yeniden yapýlanmak.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yeniden yapýlanma, sektörün bütününde mi? 

NÝHAT BEY - Sektörün bütününde. 

KATILIMCI - Yer kontrol noktalarýnýn yaþatýlmasý diyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Baþka düþünce belirtmek isteyen var mý? 

KATILIMCI - Erol Hocam…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Ayhan.

AYHAN BEY - Gençlerin dinamizmini, öðrenciler, meslektaþ adaylarýný bu geliþim ve 
deðiþim sürecine katmak. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, güzel.

KATILIMCI - Biliþim sektörünün ihtiyacý olan sayýsal altlýklarý mesleki standartlarda 
üretmek. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet.
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KATILIMCI - Mesleki dayanýþma ve paylaþma. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Mesleki dayanýþma ve paylaþma. Geriye doðru gidelim. 
Birkaç tane daha alalým.

ERDAL AKDAÐ - Gençlere iþ ve aþ. 

KATILIMCI - Disiplin olarak kendini sürdürebilir, devam ettirebilir bir þekilde kalite 
güvenliðini saðlama. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Kalite güvenliðini saðlama.

KATILIMCI - Öncelikli hedef, bugün gelinen teknolojik geliþmeye uygun bir sektörel 
yapýlanmayý saðlamak olmalý, bence. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Baþka, Orhan Kasap buyurun.

ORHAN KASAPLI - Mesleki etik, yeniden yapýlanma. 

KATILIMCI - Rüþvetin ve ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi veya önlenmesi.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Rüþvetin ve ayrýmcýlýðýn…

ALÝ BEY - Toptan kaliteyi yakalamak olmalý diyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ali Bey toptan kaliteyi yakalamak. Ahmet Hocamýza 
verebilir miyiz mikrofonu? Evet, Zerrin Hanýmda mý? Buyurun.

ZERRÝN HANIM -  Toprak insan iliþkilerini çaðdaþ biçimde düzenlemek. Evet,

KATILIMCI - Eðitimde kalite, mantar gibi büyüyen eðitim birimlerinin birleþtirilmesi, 
azaltýlmasý, kaliteliyle özdeþleþtirilmesi. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ahmet Hocamýza verebilir miyiz? Buraya…

AHMET BEY - Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Birkaç tane daha alalým, bitiriyoruz. Buyurun.

AHMET BEY - Mesleðin önü kapalýdýr, bana göre. Mesleðin önünü açmak için, 
üretim hedeflerini yenilemek, mesleki formasyonun ve bu mesleki görev çerçevesini 
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belirlemek ve buna uygun olarak, sektörün bütününde yeniden yapýlanmayý saðlamak. 
Bu hedefler daha öncede dile getirildi. Ben biraz daha bir çerçeveye oturtmak istedim. 
Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler Hocam.

KATILIMCI - Evet, anlaþýlan o ki, kimlik sahibi olmak. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Kimlik sahibi olmak. 

ÝLYAS BEY - Ülke…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bir dakika Ýlyas Bey. Buyurun.

ALÝ FAHRÝ ÖZTEN - Benim de ayný ifade vardý. Siz kimsiniz? Sorusuna, harita 
kadastro mühendisiyim diyebilme özgüvenini yakalayabilme.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, son Ýlyas Beyden alalým.

ÝLYAS BEY - Ülke ve insanlýk çýkarýna dayalý mesleki çýkar. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - En son arkada bir arkadaþýmýz var. Son kendisine söz 
verelim. Buyurun.

KATILIMCI - Diðer meslek dallarýna göre daha az tanýnan mesleðimizin tanýtýmý ve 
saygýnlýðýnýn kazandýrýlmasý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Muzaffet Hocamýz parmak kaldýrdý.

MUZAFFER ÞERBETÇÝ - Unvan kargaþasýný düzeltmek ve bölümlerin adlarýný  bir 
isme getirmek. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler.

KATILIMCI - Çýkan kanunlarda ve yönetmeliklerde odamýzýn katkýda bulunmasý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Saðolun. Teþekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde söz 
alabilirsiniz. Ben öncelikle hedef diye söyledim ama neredeyse bütün hedefler dile 
getirilmiþ oldu. Yani, bizim sektör olarak hedeflerimiz dile gelmiþ oldu. Oysa bu 
aþamada öncelikli hedef yani, bizim þu anda hemen, hemen gerçekleþtirmemiz gereken 
hedef nedir? Aslýnda ben belli noktalarda yoðunlaþýrýz diye beklemiþtim ama bunlarýn 
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hepsini yeniden deðerlendirmek gerekiyor. bu kurultay sýrasýnda da dile getirilen bazý 
konular var. Ahmet Hocamýzýn da sözünü ettiði,  bazýlarýný gruplandýrmaya çalýþýrsak, 
önümüz kapalý, açýlmasý, bunu baþka meslektaþlarýmýz þu kavramlarla dile getiriyor. 
Yeni iþ olanaklarýnýn yaratýlmasý, bir bölümü de diyor ki, kapalý olan bazý alanlarý ya da 
þu anda baþka, bilgi teknolojileri ya da diðer teknolojilerle gündeme gelen alanlarýn 
önünün açýlmasý diye dile getiriyor. Bunun tartýþýlmasý gerek demek ki, kendi içimizde. 
Öncelikli hedefimizin ne olduðu konusunda bir odaklaþma gerçekleþmiyor ancak, bir 
olay var. Bunlarý yaparken kimlik sorunu eðer bir gruplama yapmak gerekirse; bir 
kimlik sorunu, bir yeni iþ alanlarý konusu, bir yarar konusu, yani, biz mesleki 
faaliyetlerimiz yerine getirirken neye yönelteceðiz kendimizi, kamu yararýna diyen 
meslektaþlarýmýz var. Toprak insan iliþkileri konusundaki duruþumuzu yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Bu da bir hedef. Çünkü, biz meslek olarak öyleyiz zaten, toprak insan 
iliþkilerini modelleyen bir meslek grubuyuz.  Buralarda bir odaklanma var. Bunlarý 
bizim tartýþmamýz gerekiyor. 

Evet, þimdi 7 baþlýk dedim. Sonuca varabilmek için, her baþlýðý belli süreler içinde 
görüþmemiz de yarar var. Bu hedeflere eriþirken, bu öncelikli hedeflere belli baþlýklar 
altýnda grupladýðýmýz hedeflere eriþirken karþýmýza þöylesine bir sorun çýkýyor; bizim 
sektörümüzde bir daðýnýklýk var. Yapýlanma konusunda bir daðýnýklýk var. Dolayýsýyla, 
birinci bölümdeki ortak bir arayýþý, þu anda býrakarak, belki tartýþmamýzýn sonuna 
doðru tekrar o noktaya geri döneceðim. Kamuda bir yeniden yapýlanma konusu hem bu 
Kurultay sürecinde hem de Sorunlar Kurultayý sürecinde hep dile getirildi. Ancak, 
kabul etmek gerekir ki, konuda görüþler çok net deðil. Nasýl bir þey isteniyor sektörde? 
Sektörün deðiþik kurumlarý var, bu kurumlarýn bir tanesinin yeniden yapýlanmasý mý 
isteniyor? Yeni bir kurum mu isteniyor? Ya da bunun modeli ne olmalý? Mutlaka  yeni 
bir harita kurumunun kurulmasý gerek diyorlar. Gerçekten gerekiyor mu? Bu kurumun 
görev ve yetki tanýmlarýnýn yapýlarak sektördeki týkanýklýðýn aþýlmasý gerekir diyorlar. 
Doðru  mudur? Dile getirdiler bunu. Böylesine bir kurum Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü, Ýller Bankasý Harita Dairesi,  Milli Emlak Genel Müdürlüðü, Arsa  Ofisi 
Genel Müdürlüðü, Orman Genel Müdürlüðü gibi kurumlarýn bizim mesleðimizle ilgili 
faaliyetlerini derleyen, toparlayan bir kurum olmalý. Öylesine bir iþlevsel kurum olmalý 
diyenler var. Bu konuda neler söylersiniz? Tartýþmalar, þu andan sonraki tartýþmalar  tabi 
ki, az önceki gibi bir tümcelik tartýþmalar deðil. Birkaç dakika içinde ama 5 dakikayý 
kesinlikle geçemeyiz. Dile getirilmesi gerekiyor. Evet, sektörde yeni bir kurumsal 
yapýlanma ne olmalý? Nasýl olmalý? Nihat Bey söz istiyor. 

NÝHAT BEY - Sektörde yeniden yapýlanma benim önerimdi biraz önce. Bunun yeni bir 
bakanlýk, yeni bir kurum olmasýndan ziyade benim üstünde durmak istediðim konu; 
idari ve mali özerkliðe sahip olan bir kurum olmasýdýr. Eðer bir kurum, idari ve mali 
özerkliðe sahip deðilse, bugünkü devlet kurumlarýndan fazla bir farký olmayacak. Yani, 
bakanlýklara, dolayýsýyla siyasi iktidarlara baðlý. Bunlara göre karar alan, onlarýn 
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önceliklerine göre karar alan bir kurum olacak, sektörün öncelikleri, sizin biraz önce 
sorduðunuz, “Öncelikli sorunumuz nedir?” de bekli 10. 15. sýrada yer alacak. Bu 
bakýndan idari ve mali özerkliðe sahip olmasý gerekir kurulacak olan kurumun diye 
düþünüyorum. Buradaki idari özerklikten kastým, harita üreten ve yapan herkesin 
kurumlarýn, kiþilerin birer kullanýcý durumunda olmasý ve kullanýcý konseyi 
oluþturmasý bu yapýda. Üretilecek ürünün kalitesine, fiyatýna, niteliðine, nerede, ne 
zaman üretileceðine bunlarýn dinamik bir þekilde karar vermesi. Kar eden bir kurum 
olmaktan çok daha nitelikli hizmet veren bir kurum halinde düþünülmesi gerekir. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yeni bir yapý mý öneriyorsunuz?

NÝHAT BEY - Bu yeni bir yapý da olabilir, mevcut yapýlarýn idari ve mali  özerkliðe 
kavuþturulmasý þeklinde de olabilir. Ama eðer bunlar  olmazsa, yeni bir yapý da mevcut 
yapýlar gibi kurulursa deðiþen bir þey olmaz diye düþünüyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Kim böylesine bir süreci örgütlemeli?

NÝHAT BEY - Bunu bir bakanlýk örgütlemeli tabi ki,  ya da baþbakanlýk örgütlemeli. 
Ama bunda bizim sektörümüzün öncü rol oynamasý lazým. Belki bir model oluþturup, 
sunmamýzda fayda var. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Evet, baþka bu konuda söz almak isteyen? 

AHMET BEY - Bence iþe tersten baþladýk. Yeniden yapýlanma yerine böyle bir 
yeniden yapýlanmanýn fonksiyonu ne olacaktýr? Onu öncelikle tartýþmamýzda yarar 
görüyorum ben. Sektörümüzün misyonu, sektörümüzün ileriye yönelik görevleri ve 
hedefleri nedir? Bunu ele almadan bu yeni yapýlanma ile yapýlacak her hangi bir 
kurumun hangi görevlerle yükümlü olduðunu da þimdiden belirlemek bence biraz zor 
olacak. Yani, önce biz sektörün görevi nedir? Nereye gidiyor? Nedir görevimiz bizim? 
Onu bir tartýþalým derim. Ondan sonra yapýlanmaya…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yapýlanma modeline buna baðlý olarak gelebiliriz 
diyorsunuz.

AHMET BEY - Tabi ona uygun bir þekilde geliriz diye düþünüyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýkisini beraber yürütelim o zaman. Söz alanlar, hocamýzýn 
sözünü ettiði anlamdaki hedefleri ve buna uygun yapýlanmasý konusunu da ele alabilir.

AHMET BEY - Evet ama, hedefleri daha sonra ben isterseniz söyleyeyim. Benim 
kafamda bir model var. 
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FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben söylememiþ olayým diyorsunuz. Siz söylememiþ olun 
hocam. Çok teþekkürler saðolun. Evet, kim söz almak istiyor? 

ORHAN BULGUROÐLU - Yapýlanmayý sadece sektörümüzde ya da kamusal alanda 
düþünmek bir eksiklik olacak. Aslýnda Türkiye'nin temel bir sorunu var. Sorun da 
ülkenin yeniden yapýlandýrýlmasý. Bu baðlamda baktýðýmýzda olayýn boyutu biraz daha 
geniþleyecek. Biz sadece özele indirgediðimizde, yapýlanmanýn kendi adýmýza, bu 
yansýda görülen kurumlarý içerdiðini görüyoruz. Biz daha üst düzeyde düþünüp özelde 
çözümler üretmeliyiz. Yani, devletin yeniden yapýlandýrýlmasýný asla gözardý etmeden 
buna dönük sektörel çözümler üretmeliyiz. Yani, biz tabi ki þimdi bu yukarýda sayýlan 
Harita Dairesi, Milli Emlak Genel  Müdürlüðü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüðü, Orman 
Genel Müdürlüðü bunlar baþlý baþýna devasa kurumlar, bunlarýn böyle bir yapýlanma 
içinde fonksiyonlarýnýn tanýmlanýp küçültülmesi olaðanüstü bir sorun. Temel öncelik, 
genel düþünüp özel çözüm önerilerinde bulunmak.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. Evet, buyurun.

KATILIMCI - Þimdi ben genel kurulda da söylemiþtim. Bir  yanlýþ anlaþýlma olmasýn 
diye. Bizim meslek disiplinimizin her altyapýnýn içersinde iþlevi var. Yani, yeni bir 
kurum oluþturulurken, bu kurum içerisinde tüm hizmetler toplanacak diye bir anlayýþýn 
olmasý yanlýþtýr. Ben öyle anlaþýlmýyor zannediyorum ama söylüyorum gene. Þimdi 
hedef Ahmet Aðabeyin söylediði gibi, hedefler belirlenerek bir kurum, görevi 
üstlenmelidir. Bir de yeni bir kurum pratikten yani yaþamdan edindiðim deneye göre, 
yeni bir kurum yerine mevcut kurumdan birisi bu görevi üstlenmelidir. Yeniden 
organize olarak, yeni bir kurum yapýlanmasý çok zor bir olay. Benim önerim bu

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, bir öneri var. Hüseyin Beye verelim. 

HÜSEYÝN BEY - Bir defa hedefleri seçerken biz kendi gücümüz nedir burada? Yeni 
bir hedef seçerken biz yeni bir kurum çýkarabilir miyiz? Bunu önce görmemiz 
gerekiyor. Kýsa zamanda bunu halledemeyiz, zannetmiyorum. Biz mevcut 
kurumlardaki hedefleri öncelikle belirlememiz gerekiyor. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'ndeki hedefimiz ne olmalý? Ýþte Ýller Bankasýndaki hedefimiz ne olmalý? 
Hedefler oradaki imkânlarýmýz ne olmalý? Yani, harita mühendisinin oradaki etkinliði 
ne olmalý? Teknolojiyi kullanarak yeni teknolojiyi kullanarak oradaki hedefi, oradaki 
yeri ne olmalý? Oradaki önemini, nasýl belirlemeli? Kurumlardaki hedefler 
biliyorsunuz ayrý ayrý buradaki kurumlar, ayrý ayrý görevleri var. Birisi mülkiyet 
sorununu inceliyor. Birisi altyapý ile ilgili çalýþmalarý  yürütüyor. Milli Emlak Türkiye 
genelindeki kamusal alanlarý derliyor, topluyor. Ondan sonra Arsa Ofisi…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Sizin öneriniz ne? 
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HÜSEYÝN BEY - Bunlarýn içersindeki hedefleri belirleyip biz buradaki kurumlardaki 
yerimizi daha saðlam, daha saðlýklý, yeni teknolojiyi kullanarak ona göre yer almamýz 
gerekiyor.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler, evet bu taraftan söz almak isteyen yok mu? 

KATILIMCI - Tabi þimdi kamu alanýndaki yapýlanma deðil ama mesleki uygulama 
alanýndaki bir yapýlanmadan söz edebiliriz. Kamunun ihtiyacý yarýn deðiþebilir ya da 
mesleðin deðiþimi sonucunda ihtiyaçlar deðiþir, yapýlanma da deðiþebilir. Ama bir 
temel yapýlanma var ki, o yapýlanmayý deðiþtiremeyiz. O da þudur; eðitimden 
baþlayarak, eðitim alanýyla birlikte mesleki uygulama alanýný da içine alan bir 
sistematiðin kurulmasý lazým. Þöyle diyeyim. Üniversiteden mezun olan bir öðrenci, 
mühendis olduðunda, nerelerde hangi iþleri yapacaðýný eðer diyelim 5 yýl sonra 
çalýþýrsa hangi iþleri yapabileceðini, bir yüksek mühendislik diplomasý alýrsa nerede 
çalýþacaðýný, doktora diplomasý alýrsa nerede çalýþacaðýný ve bir sertifika alýrsa hangi 
uzmanlýk alanýnda çalýþacaðýný bilmesi gerekir. Böyle bir yapýlanma geleceðe yönelik 
olarak insanlarý motive eder ve dolayýsýyla mesleðe daha bilinçle sarýlýr, kendini 
geliþtirir. Bizde öyle bir sistematik olmadýðý için,  zaten baþýndan bir rastlantýsallýk söz 
konusudur. Dolayýsýyla da þimdi ortaya çýkan durum oluþmuþtur. Üniversiteden sonraki 
tüm diplomalarýn, sertifikalarýn, bitirilen projelerin ve çalýþma zamanlarýnýn 
sistematikleþtirildiði baðýmsýz bir yükseltme, hiyerarþik diploma ve sertifika yapýsýnýn 
kurulmasý lazým. Türkiye'de böyle bir yapý yoktur. Mezun olan bir kuruma girdiðinde 
oradaki geçirdiði meslek içi eðitim ama üniversite eðitimi deðil. Onunla 
yükselmektedir. Dolayýsýyla yükselme, o kurumun ve yöneticilerinin siyasal durumuna 
baðlýdýr. Oysa dýþarýda baktýðýmýzda bu yükselmeler ve görev deðiþtirmeleri, hiyerarþik 
yükselme doðrudan doðruya baðýmsýz bir kurumun denetiminde ve gözetiminde 
yapýlmaktadýr. Þimdi bunu yapmazsak bir çok þeyi zaten gözardý etmiþ oluruz ve bir 
sistematiði yakalayamayýz diye düþünüyorum. Dolayýsýyla üniversiteler kendi 
içersinde mesleki sorumluluðu bilen, etik bilinci olan, meslek bilinci olan insanlarý 
yetiþtirmek zorundadýr. Bu yapýldý mý? Yapýlmadý mý? Bunu üniversitelerin görev 
almasý lazým. Alýnýyor yavaþ yavaþ. Ýkinci olarak da hepimizin böyle hiyerarþik 
yapýlanmayý kendi içimizde kabul edip, beþ yýl çalýþan bir mühendisin nerede 
çalýþacaðýný, bir sertifika alanýn ne iþleri yapabileceðini ifade eden, önceden deklare 
edilmiþ bir diplomalar ve sertifikalar sistemini kurmamýz gerekiyor diye düþünüyorum. 
Bu bizim için, sabahki oturumda da söylendi, sertifikasyon ve diplomalar co-education 
açýsýndan da önemlidir. Çünkü, eðer baþka ülkelerle akreditasyon söz konusu olsa bile 
bu sertifika ve diplomana bakmaktadýrlar. Senin ülkende bu yükseltme nasýl yapýlýyor? 
Benim ülkemde, bir mühendis çýktýðýnda iþe baþlar, devam eder dediðimizde, o da 
kendi ülkesinde ne olursa olsun, aðzýnla kuþ tutsan, yüksek, doktor ayný yerden 
baþlatma hakkýna sahip oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Teþekkür ederim.
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FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. Verebilir miyiz buraya? Saklý, hocamýzýn söz 
hakký saklý duruyor.

FAHRÝ ÖZTEN - Þimdi olaya bir üniversite boyutuyla hocalarýmýzýn yaklaþýmý var. 
Kamu alanýnda yeni bir yapýlanma yansýda görülüyor. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü, Ýller Bankasý…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok özür dilerim. Bir dakika sözünüzü kesebilir miyim? 
Aslýnda þu anda kamu kurumlarýndaki mevcut yapýdaki iyileþtirmeleri bir  sonraki 
baþlýk altýnda ele alacaðýz. Burada bir yeniden yapýlanmadan söz ediyoruz. Yani, bunu 
birbirine karýþtýrmayarak söz alýrsanýz, iyi yaparýz. Yani, “kamu kurumlarýndaki, 
haritacýlýk hizmetleriyle ilgili neler düþünüyoruz?” konusunu biraz sonra ele alacaðýz. 
Fahri Bey, yeniden yapýlanmayla ilgili konuþacak. 

ÖZTEN - Yeniden yapýlanmaya baktýðýmýzda tabi ki, background'un iyi  olmasý 
gerekiyor. Yeniden yapýlanmayla neyi bekliyorsunuz? Yeni bir kurum, kuruluþ, özerk 
ifade edildi. Ama baþka bir sorun var. Bugün ülkemizde hangi meslek disiplinin hangi 
iþlerle ilgili yetkili olduðuna dair bir yasa yok. Bazý yönetmelikler var. Dolayýsýyla 
kurumlarda hangi meslek disiplini hakim ise orayý kendine, kendi meslek alanýna 
doðru yönlendiriyor. Dolayýsýyla yeni bir arayýþlar gündemde. Bugün diyoruz ki, bir 
proje ortak üretimle yapýlmalý. 72 meslek disiplini olduðu söyleniyor. Bir çok meslek 
disiplini var artýk projeler ortak üretilmeli. Projelerin ortak üretilmesini söylediðimizde 
ayrý baðýmsýz kurumlar gündeme geldiðinde kendinizi acaba bu platformdan 
soyutlayýp baþka bir yere mi gidiyoruz? Yoksa ortak üretim sürecinde kendi yetkimizi 
de alarak, kendi yetkimizi müellifliðimizi kullanarak nasýl olmalýyýz. Yeniden 
yapýlanmada bu süreci dikkate alarak bir deðerlendirme yapabiliriz diye düþünüyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Burada þöylesine bir sorum var. Size 
yönelik söylemiyorum bunu, sizden sonra konuþtuðum için, öyle bir alýnganlýk 
göstermeyin. Dünkü yönetmelik tartýþmasýný anýmsýyorum bir an için. Acaba, biz 
deðiþimi gerçekten istiyor muyuz? Sanki dünkü yönetmeliðin uygulanmasýna bazý 
tepkiler gösterilirken, deðiþimden korkan bir yapýmýz da var gibi geliyor bana. Yani, 
deðiþimi istemez bir yapýmýz da var gibi geliyor bana. Yani, biz geçekten deðiþim mi 
istiyoruz, sektör olarak? Yoksa küçük küçük deðiþikliklerle tatmin mi olacaðýz? Yani, 
bu yeniden kurumsal yapýlanmayý tartýþýrken, böylesine bir düþünsel perspektiften 
bakmak gerekiyor. Yani, biz sektör olarak kendi öz güvenimizle böylesine bir þeyi 
isteyebilir miyiz? Yani, dünyada bütün ülkeler, devletler kendilerini yeniden 
yapýlandýrýrken. Biz de ülkemizin þiþe aðzýndan geçtiði bu koþullarda sektörümüzle 
ilgili böylesine bir isteði dile getirebilir miyiz? Yoksa bu konuyu kapatalým da 
diyebilirsiniz, böylesine bir þey istemeyelim, biz bundan sonraki baþlýða geri dönelim 
ve orada kurumlarda yapýlacak küçük küçük iyileþtirmeleri konuþalým da 
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diyebilirsiniz. Zerrin Haným'a mikrofonu verebilir miyiz? Yani, bu çerçeveden 
bakmamýzda yarar var. Çünkü, yeni yönetmelikle ilgili  de “yani, biz bunu 
uygulayamayýz” yani, uygulamayý istemez bir havamýz var sanki bizim. Bence 
istemeliyiz diye düþünüyorum. Bilmiyorum. Buyurun Zerrin Haným. 

ZERRÝN HANIM - Bana göre þimdi yeniden yapýlanmalý mýyýz, yoksa yapýlanmamalý 
mýyýz? tartýþmasý yersiz. Ben Ahmet Hoca'mýn söylediðine katýlýyorum. Þimdi biz 
öncelikle hedeflerimiz belirleyeceksek ve bu hedefler arasýnda da öncelikleri ortaya 
çýkartacaksak, zaten bu öncelik diye belirlediðimiz hedeflere nasýl ulaþmamýz 
gerektiðini de ortaya koymamýz gerekiyor. Öncelik diye belirlediðimiz hedeflere 
ulaþmak için gerekli olan yöntemler, kullanacaðýmýz teknoloji bunlarý yapacak olan 
elemanlar insan gücü ve bunlarýn bileþimi ondan sonra bunlarýn bileþimi zaten 
yapýlanmayý ortay çýkartacaktýr. Yani, yapýlanmayý, hedefleri, hedeflere ulaþacak araç 
gereçleri ve insan gücünü belirledikten sonra tartýþmalýyýz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Þimdi ben dedim ki, öncelikli hedef  þimdi 
burada býrakalým, sonraki hedeflere geri dönelim. Bunun yararý þimdi ortaya çýkýyor. 
Þimdi yansýda görüyorsunuz, bir önceki baþlýk altýnda dile getirilen sektörün öncelikli 
hedefleri diye sizler tarafýndan dile getirilen önerilere bakýyorsunuz. Bunlardan bazýlarý 
için yeni bir yapýlanmaya gerek yok. Yani, bu öncelikli hedefe ulaþmak için yeni bir 
yapýlanmaya gerek yok. Þu anda var olan yapýlarýmýzla da biz onlardan bazýlarýna 
eriþebiliriz aslýnda. Öncelikli hedef derken az önce, yani, öncelikli hedefimiz ne olmalý 
derken? Aslýnda bunun yanýtýný aramak için sormuþtum o soruyu. Þimdi bu ikisini artýk 
iliþkilendirebiliriz. Yani, dolaysýyla biz öncelikli hedef kavramýna þimdi yeniden geri 
dönebiliriz artýk. Tartýþmalardan sonra gördüðünüz gibi öncelikli  hedefimiz bizim 
gelecekteki yapýlanmamýzý belirleyecek. Evet bu gözlükten bakalým, son sözü size 
vereceðim, yine Ýlyas Beye ama söz almayanlara da, aralarda hiç öyle oturanlara da 
mikrofonu verin olur mu? Yani, hiç söz almak istemeyenlere ýsrarla konuþmak 
istemeyenler de verin mikrofonu. 

KATILIMCI - Þimdi ben ön tarafta oturuyorum. Erol Hoca bize uzatacak diye ben 
kendiliðimden konuþayým dedim. Þimdi kamu alanýnda yeni bir yapýlanma ve öncelikli 
hedef. Öncelikli hedef dediðimiz zaman; mevcut koþullarý dikkate almamýz gerekiyor. 
Bakýn, Çevre Bakanlýðý kaldýrýldý, Çevre Mühendisleri ayaða kalktý. Çevre 
Mühendisliði için öncelikli hedef, Çevre Bakanlýðý'nýn kaldýrýlmamasýdýr. Þimdi kamu 
alanýnda yeni bir yapýlanma. Biliyorsunuz, konuþmayayým diyorum, kendi kurumum 
olduðu için ama gene de konuþacaðým. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü Baþbakanlýða 
baðlý bir baðýmsýz genel müdürlük iken, bugün Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna 
baðlandý. Þimdi bu alanda öncelikli hedefimiz, buna bir müdahale veya onaylama 
noktasýnda olmamýz lazým. Biraz da özeleþtiri, hem meslektaþlar, hem de Odamýz 
burada bir tavýr alamadý. Doðru mu? Deðil mi? Kamuoyunun bunu bilmesi lazým. 
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Çevre Mühendisleri söylüyor, bu yanlýþ. Peki Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü bizim 
önder veya çok iþlevi olan, mesleki alanda bir kurumumuz, daha çýtýmýz çýkmadý. 
Bireysel olarak belki saða sola bir iki þey söyledik ama meslek olarak öncelikli 
hedefimiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna 
baðlanmasý, ileriki koþullarda belki daha baþka düzenlemeler yapýlacak. Bir takým 
açýklamalar var. Duyumlar var iþte yeni bir bakanlýk kurulacak, þehirleþme, kentleþme 
gibi iþte buradaki öncelikli hedefimiz, öncelikli hedeflerimiz özellikle bu yeni 
yapýlanma konusunda koþullara göre kendimizi ayarlamalýyýz. Ona göre önlemlerimizi 
almalýyýz. Yapacaklarýmýzý, söyleyeceklerimizi söylemeliyiz diyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler saðolun. 

KATILIMCI - Efendim ben aslýnda bir yaklaþým düzeltmesi ihtiyacý var gibi 
düþündüm. Bir defa Türkiye'de günümüzü düþünürsek, teknolojinin getirdiði verdiði 
bir takým imkanlar, olanaklar var. Biz bu olanaklarý en iyi biçimde ortaya koymalý, 
kendi mesleðimiz açýsýndan ve neler yapýlabilir? Nelere ihtiyaç var? Onlarý ortaya 
koymalý, onun arkasýndan da yapýlanma biçimini ayrýca tartýþmalýyýz. Nedir  bu? 
Günümüzde artýk teknoloji bize bilgi sistemleri kurulma imkanýný veriyor. Dolayýsýyla 
biz topraða iliþkin verileri derleyecek, toparlayacak, gösterecek herkesin kullanýmýna 
sunacak bir bilgi sistemi oluþturma görev ile karþý karþýyayýz. Bunu önce, öncelikli 
hedef olarak koymalýyýz. Bu hedefimizi tabi bu bilgi sistemini nasýl? Nerede 
yürütürüz? Hangi standartlarda? O meselenin ikinci adýmý ama Türkiye'nin önünde 
bugün artýk bir bilgi sistemi, bizim mesleðimizin konum bilgilerini, mekansal boyutlu 
bilgileri ortaya koyan bir yeni düzenlemeyi, bir yeni görevi yerine getirmek 
durumundayýz. Bunu dikkate alalým. Bunun arkasýndan yeniden yapýlanmayý, yani bu 
sistemi, bu bilgi sistemini nerede, nasýl oturtalým? Onun arkasýndan tartýþalým diye 
düþünüyorum. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Buyurun, evet.

TEVFÝK ÖZLÜDEMÝR - Kurultayýmýzýn sloganý “deðiþim, geliþim, nereye”. 
Tartýþmalý bir baþlýk elbette, ama ben bu geleneksel deðiþim retoriðinden baðýmsýz 
olarak, mesleðimizdeki temel yönelimin ne yöne olduðunu düþünecek olursak, 
sanýyorum bilgi sistemleri, biraz önce Hüseyin Hoca'mýzýn vurguladýðý gibi büyük bir 
önem taþýyor. Mesleðimizin geleceðine iliþkin bir deðerlendirme yapacak olursak da; 
mesleðimizde bilgi sistemlerinin temel uðraþý alanlarýmýzdan birisi olacaðý 
öngörüsünde bulunmamýzýn mümkün olacaðýný düþünüyorum. Bu nedenle ulusal 
ölçekte bilgi sistemleriyle iliþkin bizim bakýþ açýmýzý somut politikalarla koymamýz ve 
buna iliþkin kurumsal yapýlanmalarý ki, bu beraberinde ayný zamanda görev ve yetki 
tanýmlarýmýzýn da somut bir þekilde ortaya konmasýný getirecektir. Bu tür bir çalýþma 
baþlýðýnýn öncelikli hedefler arasýnda yer almasýnýn anlamlý olacaðýný düþünüyorum. 
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Tabi burada belirli ilkelerle hareket edilmesi gerekiyor. Bilgi sistemleri konusunu 
tartýþýyorsak, kendi aramýzda ya da kamuoyu önünde tartýþýyorsak burada kamu 
yararýný ön plana çýkartmalýyýz.  Bilginin metalaþtýrýlmasýný deðil, bilginin 
toplumsallaþtýrýlmasýný sürekli gündemde tutmamýz gerekiyor. Topluma, bilgi 
sistemlerinin kendileri açýsýndan taþýdýðý önemi de kavratmamýz gerekiyor elbette. Bu 
süreç þeyi dýþlamýyor, diðer mesleki disiplinlerle birlikte bu politikalarý belirleme 
sürecinde bir arada hareket etme, onlarla da birlikte hareket etme yaklaþýmýný da 
dýþlamayan bir yaklaþým olmalý. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler Tevfik Hocam. Buyurun. 

KATILIMCI - Þimdi konu, yeniden baþtaki daðýlma durumuna geldi gibi 
gözlemliyorum olayý ben. Þu þema, doðru yerde mi? Yeniden yapýlanmayý 
tartýþmalýyýz veya yeniden yapýlanmanýn gereðini vurgulamalýyýz. Misyon, yeniden 
yapýlanmanýn içine girer. Hedef, öncelikli hedef de yeniden yapýlanmanýn içine girer. 
Bence kamu alnýnda yeni bir yapýlanma gerekli mi, deðil mi? Bunun cevabýný 
araþtýrmamýz lazým. Sonra eðer bu yapýlanma gerekli dersek; bunun içini nasýl 
dolduracaðýmýz bundan sonra gelecektir. Bu yeniden yapýlandýrýlan kuruma ne misyon 
vereceksiniz? Bilgi sistemi misyonu mu vereceðiz? Orman kadastrosu misyonu mu 
vereceðiz? Ne hedef vereceðimizi bu yapýlanmanýn içinde zaten göreceðiz. Arkadaþlar 
þöyle düþününüz, eðer biz bir kurum kurulsun dersek bu kanuna bir gerekçe 
yazýlmayacak mý? Bu bir kanunla kurulmayacak mý? Bu kanunun gerekçesi içinde iþte 
o misyon, iþte o hedef anlatýlacak demektir. Ben sizin býraktýðýnýz yerden devam etmek 
istiyorum. Yeniden yapýlanma, benim kanaatime göre yeni bir kurum modeli üzerinde 
baþlatýlmalýdýr. Ben Sayýn Kalyoncu'nun görüþüne katýlýyorum. Onu yadsýmayan bir 
görüþle yeni bir kurum tanýmlanmasýný istiyorum. Bu bize yeni bir açýlým saðlayacaktýr. 
Elimizde böyle bir model varsa Kalyoncu'nun söylediði yeniden bir kurum yaratmanýn 
güçlüðüne yürekten katýlýyorum. Ama mevcut kurumlardan birini neye 
dönüþtüreceðimizi bilmemiz için bizim önce yeni bir yapýnýn modeline ihtiyacýmýz var. 
Bu modelin hedeflerinde, Zerrin Haným'ýn söylediði, hangi iþ gücüyle, hangi finans 
kaynaðý ile neyle yapacaðýnýz vb. yine bu yeniden yapýlanmanýn içinde, yeni tasarýmýn 
içinde olacak. Lütfen hatta, baþka bir arkadaþýmýzýn söylediði, meslek içi eðitim de bu 
yeni yapýnýn içinde tanýmlanacaktýr. Dolayýsýyla iþe buradan devam etmekte yarar 
görüyorum. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler söz almak isteyen? Fikri Haþal, arkadaki 
arkadaþýmýza sen çok konuþtun Fikri, sen sonra konuþ. Arkadaki konuþsun. Yeter ki, 
farklý görüþler olsun. 

SERKAN ÇOÞKUN - Öðrenciyim, kamuda yeni bir yapýlanmayý az önce verdiðiniz 
örneklerle birlikte apayrý bir kurum, apayrý bir bakanlýk olarak deðil de ben ciddi 
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anlamda resmi kurumlarýn birbiri arasýndaki entegrasyonun daha iyi bir zemine 
oturtturulup birbiri arasýndaki çalýþmalarýn daha sýký bir þekilde hatta bir üst kurul 
kurularak bunlarýn saðlanmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu anlamdaki eksikliklerle 
uygulamalarda hepiniz karþýlaþmýþsýnýzdýr. Ben daha öðrenciyim, yeni bir memurum 
ama hepiniz daha iyi biliyorsunuz, daha önce katýldýðým konferanslarda da bu konular 
dile getiriliyordu. Kurumlarýn birbirleri arasýndaki entegrasyonun ne kadar zayýf 
olduðu, iþ konularý birbirine çok yakýn olan kurumlarýn bile birbirine bir evrak 
gönderirken bürokrasinin tembelliðinden dolayý ne kadar geciktiðinden ve iþlerin 
yürümediðinden herkes bahsediyordu. Ben  bu anlamda entegrasyonun 
güçlendirilmesini düþünüyorum ve çözüm olarak bunu sunmak istiyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Sonraki maddede her halde tartýþabiliriz onu. Var mý 
oralardan baþka söz almak isteyen mikrofon oradayken. Niye? Haluk, Haluk ne 
düþünüyor bu konuda acaba? 

HALUK BEY - Ben özür dileyerek biraz daha dinleyici sýfatýyla oturmak istiyorum. 
Biraz geç katýldým. Yani, söyleyeceðim bir þeylerle pot kýrmak istemiyorum. Daha 
sonra konuþma hakkýmý saklý tutuyorum. Teþekkürler. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Peki baþka bu konuda bu tarafa mý yönelelim? Ahmet Açlar  
Hocamýz bir þeyler söylemek istiyor. O Ahmet Açlar deðil, o da hocaya benziyor 
sakalýndan dolayý ama hoca deðil o. 

AHMET AÇLAR - Evet, teþekkür ederim. Bütün mesleklerin amacý bana göre; ülke 
kaynaklarýný o ülke halkýný saðlýklý, rahat yaþatmak amacýyla hizmet vermektir diye 
düþünüyorum. Bizim mesleðimizin Türkiye halkýna muhakkak ki, vereceði çok þeyler 
var. Her yönde çok þeyler var. Bu tabi yeniden yapýlanma özellikle kamu alnýnda 
yeniden bir yapýlanma düþünülürken; bizim gibi yani, dünya da geliþmiþ ülkelerin gelir 
düzeyinin neredeyse onda biri olan bir ülkede, her þeyi silip atarak mevcut altyapýyý, 
mevcut kurumlaþmayý silip atarak bir þeyler yapabileceðimizi yani, bu kadar büyük 
kaynak savurganlýðýna giderek bir þeyler yapabileceðimizi sanmýyorum. Zaten bunu 
yapmak da doðru olmaz. Bu nedenle evvela ülkemizdeki kurumlaþma, gücümüz, 
donanýmýmýz yani, bunlarýn bir envanterinin çýkarýlmasý, sonra daha önce tartýþýldý, 
biraz önce de yansýda gördüm, 20 tane iþte sorunlara yönelik ve yeniden yapýlanma 
þeyinden hedefler seçilmiþ. Ana þeyler ortaya konarak bu mevcut donaným ve 
yapýlanmadan en ideal þekilde nasýl yaralanabiliriz? Ve biz bir alanda da bir yönde de, 
dünyanýn en iyi sistemlerini, en iyi teknolojisini Türkiye'ye taþýmakla hemen üzerine 
atlamakla bir þey kazanamayýz. Bakýn üniversitemden de dýþarýdan da biliyorum, 
ülkemizi bilgisayar mezarlýðýna çevirdik ve hesabý kitabý yapýlmýyor. Ne kadar 
kaynaðýmýz, savurgan olarak, gitti. Ayný þeyi baþka, bu çok iyi diye verilmiþ bir çok 
teknolojik þeylerde de söz konusu. Yani, bu tür bir olayda yeni sistemleri oluþtururken 
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önce, ulaþmak istediðimiz amaçlarý ortaya koymalýyýz. Zerrin Hoca ve diðer 
arkadaþlarýmýz eðitim yönünden ve sistem yönünden olayý ortaya koydular. Ayný þeyi 
Tevfik Hocamýz da söyledi. Bu yönde bir çalýþma yapýp iþe girmemiz gerekir derim. 
Yani, böyle bir yapýlanma süreci düþünmeliyiz diyorum. Yoksa bizim sokaða atýlacak, 
belki önemsenmez ama arkadaþlar bir simit paramýz bile yok. Çünkü, o simit parasýný 
saðlayamayan öðrencilerimiz de var. Biz bunu görüyoruz, zaman zaman, için için 
aðlýyoruz. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Orhan Kasap buyurun.

ORHAN KASAP - Burada tabi ki, hedefi tartýþmamýz lazým. Yani, yeniden 
örgütlenmeyi, yeniden yapýlanmayý tartýþýrken. Þimdi orada demin ki, yansýdan sizin 
sildiðiniz kurumlar var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüðü, Orman Genel Müdürlüðü. Þimdi bakýn, bütün meslekler, Hocam da dedi; 
insanlýða, insana hizmet için. Yani, insan için bütün meslekler. Yani, doktorda insan için 
çalýþýyor, bizde harita mühendisi olarak insan için çalýþýyoruz. Öyleyse bu kurumlarýn 
hepsi zaten bir hedef için kuruldu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, mülkiyet 
kadastrosu yapsýn diye kuruldu deðil mi? Arsa Ofisi, arsa üretsin diye kuruldu. Orman 
Genel Müdürlüðü, var olan ormanlarý korusun, yeni ormanlar geliþtirsin, yok olanýn 
yerine yenilerini koysun diye  kuruldu. Bu kurumlarýmýzýn tüzüklerine,  
yönetmeliklerine bakýyoruz, kurulma amaçlarý anlamýnda hiçbirinin hiçbir noksaný 
yok, bana göre. Yani, ben bir iki tane kurumunkini inceledim. Bir tanesini örnek 
vereyim. Kadastroyu örnek vermeyeceðim, sýnýf arkadaþým bakýyor oradan böyle. 
Çünkü, çok konuþuyoruz onu. Arsa Ofisi; arkadaþlar güncel konu. Bugün Arsa Ofisi, 
kaç yýlýnda kuruldu tam olarak bilmiyorum, þu an hatýrlamýyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - 69

KASAP - 69 deðil mi? Bakýn, 69'da gecekondular yeni yeni belirmeye baþlýyordu, 
þehirlerin kenarlarýnda. Arsa Ofisi, kuruluþ amacýný ve hedefini sonuç hedefini 
okuduðumuzda gerçek görevini yapmýþ olsaydý, zaten þehirlerimizin çevresinde 
gecekondular olmazdý. Dolayýsýyla, bu kurumlarýn hepsinin ayrý ayrý kurulmasýnýn da 
bir amacý vardý. Bunlarýn tümünü kaldýrma yerine onlarýn amaçlarýný tartýþalým diyoruz, 
ama yeni bir kurum da kuralým diyoruz ama daha dün meclisten takip edebildiyseniz, 
kurultayýmýzýn yanýsýra, Anayasanýn 169 ve 170. maddeleri deðiþtirildi arkadaþlar. Bu, 
orman alanlarýndan çýkan, yani bizim 2B olarak tarif ettiðimiz alanlarýn satýþýný 
saðlamak için deðiþtirildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Þimdi þu andaki hükümetin hedefi 
ne burada sizce? Para, yani 25 milyar dolarý elde etmek. Hocam bitiriyorum. Þimdi 
demek ki biz de yeni bir kurumu tartýþýrken buna salt bu kurumlarda görevini yapmadý 
þeklinde bakarsak, yaklaþýrsak ve yeni bir kurum oluþturup da tümünü içine alalým 
dediðimizde bir yanlýþa da düþeriz gibime geliyor yani. Fakat bu kurumlarýnda görevini 
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yapmadýðý belli. Bir üst kurul olamaz mý? Yani, Tapu Kadastro'nun Baþbakanlýktan, 
Bakanlýða baðlandýðý gibi bir üst kurul olamaz mý? Yani, kýsa sürede reorganizasyonu 
saðlayabilecek görevlerini yapmadýðý anda bu kurumlarýn aksamalarý düzeltebilecek. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Öðrenci arkadaþýmýzýn önerdiðine benzer bir koordinasyon 
noktasý önerisi bu tabi. Burada demek þöylesine ayrýlmalar var. “Mevcut yapýlanmayý 
göz ardý edemeyiz” diyen bir görüþ var, belirgin biçimde ortaya çýkan. “Mutlaka 
mevcut kurumlar göz önünde bulundurulmalý ve onlardan bir tanesini iyileþtirilmeli, 
bir tanesinde odaklanmalý” bir baþka görüþ. “Yeni bir kurumsal yapýyý tanýmlayabilir 
miyiz?” Ya da baþka bir görüþ; “var olan kurumlar  arasýnda güçlü bir eþgüdüm noktasý  
tanýmlayabilir miyiz?” Bir de ben þöyle bir þey merak ediyorum. Biz gerçekten bazý 
kurumlarý konuþmakta zorlanýyoruz galiba. Yani, kurumlar alýnýrlar, küserler, bize 
darýlýrlar falan diye de mi çekiniyoruz? çok dikkat ediyoruz? Diyelim, “Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüðü adýna Nihat Bey bana kýzar mý acaba?” Biz Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü'nü tartýþamaz mýyýz acaba? Kurum üzülür mü? Gerçekten üzülür mü 
kurum? Hayýr siz kiþisel olarak deðil. Ama böylesine bir tartýþma baþlatsak Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüðü küser mi bize gerçekten? Verebilir miyiz mikrofonu? 
Bilmiyoruz, belki de öyle bir alýnganlýk gösterebilirler. 

NÝHAT BEY - Aslýnda bu geldiðimiz noktada önce kurum kendini eleþtirmeli, 
özeleþtiri yapmalý. Kurumlar özeleþtiri yapmalý bence ve ondan sonra kendine verilen 
görevleri yapamamanýn sebeplerini ortaya koymalý. Çözümler, buradan gidilerek belki 
bulunabilir. Devlet kurumlarý, gittikçe birbirine benziyor farkýndaysanýz. Devlet 
memurlarý da gittikçe birbirine benziyor. Hepsi birer faydasýz organ ve kiþi haline 
dönüþüyor. Bunun için önce özeleþtiri yapmalý. Ben þahsen darýlmam, küsmem, çok 
memnun olurum. Eleþtiriye açýk bir insaným. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Kurum da sizin gibi düþünür mü? Bu kurumun görüþü 
müdür? 

NÝHAT BEY  - Kurum derken; genel müdür ve bir organý kast ediyorsanýz, onun adýna 
konuþamam. Ama kurumun bütününü kast ediyorsanýz, memnun olmasý gerektiðini 
düþünüyorum. En azýndan kendi özeleþtiri yapamýyorsa da eleþtirilerden faydalý bir 
sonuç çýkarmalýdýr.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler, Fikri Haþal'ýn sözünü kesmiþtik. Haþal'a 
verelim þimdi mikrofonu.

HAÞAL - Kamu alanýnda yeniden yapýlanmayý konuþuyoruz ama bence yereli de 
düþünmemiz lazým. Yereldeki faaliyetleri. Gerçi o konu da daha sonra var ama bakýn 
bir, “kadastro kurumunu tartýþýrsak acaba üzülürler mi?” diyorsunuz. Ben diyorum ki 
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kadastro kurumu somut bir öneri, norm kadrolar ve yeniden yapýlanma çalýþmalarý 
zaten devam ediyor, biz mevcut kurumlarýn içinde yerimizi nasýl alacaðýz? Biraz önce 
hedefler dediniz. Bence bu hedeflerden bir tanesi, bu çalýþmalarýn içersinde doðrudan 
bulunup, biraz önce hocamýn söylediði gibi var olan, tespit edilmiþ olan bilgi 
sistemlerinin geliþimine paralel olarak, kendi statümüzü saptamamýz gerekiyor. Hedef 
bence bu þekilde yerelden baþlayarak, büyütülmeli diye düþünüyorum. Teþekkürler. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler, iki arkadaþýmýza söz vereceðim sonra 
Ahmet Hocamýza ve bu konuyu toparlamýþ olacaðýz. Buradan, birde en gerideki 
meslektaþýmýza verebilir misiniz? Görmüyor muyum sizi? Özür dilerim peki daha 
dikkatli davranayým bundan sonra.
 
KATILIMCI - Benim düþüncelerime göre de, bugün ülkemizin içinde bulunduðu 
açmazlardan baþlýcalarý resmi kurum ve kuruluþlarýn siyasallaþmasýndan 
kaynaklanmaktadýr. Dolayýsýyla ülkemizde bütün iþletmelerin veya sektörlerin 
baðýmsýz üst kurullarý oluþturuldu. Ama ilk neden, birinci muhatap insan olduðu için 
aslýnda devlette bugün 3 milyon çalýþan personel var ve ülkemiz nüfusunun %20, 
30'unu etkileyen bir kitlesel aðrýlýðý sahip olduðu halde, kamu personel rejimi 
deðiþtirilmeden ve personel alýmý, atama, tayin ve terfiler liyakat…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yapýlanma konusuna gelebilir misiniz? 

KATILIMCI - Liyakata göre…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Diðer baþlýklarda gündeme gelecek bunlar. 

KATILIMCI - Peki söylüyorum efendim. Bitiriyorum. Liyakata göre yapýlmadan 
yeniden oluþturulacak bir harita,  haritacýlarý tek çatý altýnda toplayacak bir sistemin de 
baþarýlý olacaðý kanaatinde deðilim. Siyasallaþmadan kesinlikle arýndýrýlmasý lazým tüm 
kurum ve kuruluþlarýn.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler buyurun. 

TURAN MALKOÇ - Ben Milli Emlak'ta çalýþýyorum. O yüzden benim söyleyecek 
olduðum þeyler çok fazla, zira  tüm Türkiye'de ne kadar mevzuat  varsa, kanun varsa 
bunlarýn herhalde dörtte üçünün Milli Emlak'ý ilgilendirdiðini bütün meslektaþlarýmýz 
biliyordur sanýyorum. Þimdi çeþitli kurumlarla,  çeþitli yazýþmalarýmýz, çeþitli 
görüþmelerimiz oluyor. Kurum haritalarý var, çeþitli kurumlarýn yaptýðý,  iþte orman 
kadastrosundan bahsediyoruz. 1940'lý yýllarda…
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FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Sizden rica etsem, bundan sonra, dediðim gibi kamu 
kurumlarýyla ilgili bazý maddeler var. Sektördeki yapýlanma konusuna gelirse eðer bu 
konuþmalar... Çünkü, bunlar çok detaylý konular.

MALKOÇ - Kurumlar konusunda çok basit þeyden bahsetmek istiyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ama böyle 10 dakika konuþamayýz bu toplantýda. 

MALKOÇ - Tamam özür diliyorum. Ben bir þey söylemeyeceðim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Lütfen ama bundan sonraki bölümde söz alabilirsiniz. 
Kurumlarýn iþlevleri konusunda ama yapýlanmayla ilgili görüþünüzü söylemelisiniz. 
Nasýl? Ama siz, çok fazla söyleyeceðim þey var dediðiniz için söylüyorum.

MALKOÇ - Tamam o zaman fazla söylemeyeyim. Çok kýsa söyleyeyim. Þimdi, yani, 
fazla dediðim aslýnda bekli biraz uzun anlatmam gerekecekti. Þimdi, Türkiye'de çeþitli 
haritalar var dedik. Bu haritalarýn ne zaman yapýldýðýný, ne için yapýldýklarýný herkes 
biliyor. Orman kadastrosudur iþte, kadastro kanunudur, tapulama kanunudur en son, 
önceki tapu 2613, sonraki 766 þimdi biz ormanlarý çevirdiðimiz zaman oradaki 
mülkiyetleri gördük mü? Kimin olduklarýna karar verdik mi? Kararlaþtýrdýk mý? Hayýr. 
Bakýn benim elime þu anda öyle haritalar geliyor ki, ben size örnek vereceðim, 2000 
yýlýnda Orman Genel Müdürlüðünün benden talebi var. Koordinatlar, coðrafi 
koordinatlara göre iki tane 25 binlik haritayý birbirine birleþtirmiþ Hasanoðlan kasabasý 
bilmem Kayadibi köyü, bilmem Yeþildirek kasabasý bunlarý da içine alan kocaman bir 
alan. 2000 kaç hektar, diyor ki,  “bunu hazine adýna tescil et” yahu kardeþim ben onu 
hazine adýna nasýl tescil edeyim? Ýçinde kaç tane þey var. Ayrýca, ben size bir þey daha 
söyleyeyim. Çankaya Belediyesindeki arkadaþlarýmýz bilir, imar müdürü de bilir. 
Þimdi buralar, bu binanýn olduðu yerler, 28.000'in adalarý,  1980 yýlýnda imar görmüþ 
buralar. Buralar kamulaþtýrma ile elde edilmiþ…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -  Sevgili meslektaþým bunlar tabi ki, bunlarý aþmak yani, 
bunlar birer sorun. Bunlarý konuþmayacaðýmýzý söyledik. Yani, biz çözümler üzerine 
odaklanalým. Alýnganlýk göstermeyin ama bunlar sorunlar.

MALKOÇ - Kurumlarýn bir koordinasyon saðlamlarý lazým. Önce kurumlar  arasý 
koordinasyonun olmasý lazým.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ -  Bakýn bu bir öneri, koordinasyon saðlanmalý.

MALKOÇ - Teþekkür ediyorum. 
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KATILIMCI - Hocam mikrofon bende, bir de ben bir þey söyleyeyim müsaade 
ederseniz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Tabi, iyi kapmýþsýn mikrofonu sen.

KATILIMCI - Vallahi bu taraflara bakmadýðýnýz için. Yeniden yapýlanma ilk bakýþta 
herkese çok cazip geliyor. Ýyi bir hedef.  Çok uzun vadeli bir hedef. Biz aslýnda þunu 
tartýþabiliriz. Yani, reorganisazyon mu? Rehabilitasyon mu? Bugünkü siyasi koþullar 
çerçevesinde, ülke koþullarý çerçevesinde ben kurumlarýn disipline edilmesinden 
yanayým. Çünkü, yeniden yapýlanmayý þu an için ulaþýlamayacak bir hedef olarak 
görüyorum. Özetle þunu söylemek istiyorum. Eðer biz bir meslek çevresi olarak doðru 
düzgün standartlarda üretim yapabilirsek, eðer bu üretimi izleyebilirsek, üniversitesi, 
kurumu ve özel sektörüyle üretimi, üretim politikalarýný ve fiyatlarýný tartýþabilirsek 
kamu kurumlarý kadrolaþmasýnda da liyakata önem verirsek, yeniden yapýlanma 
gündemimizden düþecek gibi. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler, buyurun. 

KATILIMCI - Ben kurumlarýn dinamik ömrünün 15, 20 yýl civarýnda olduðunu 
düþünüyorum. Nereden baþlanýrsa baþlansýn. Yani, bu çok da önemli deðil. Ama yeni 
bir yapýlanma, yeniden yapýlanma kurumlarýn, üstelik bir de teknolojik geliþmeleri 
düþünürsek harita sektöründe hangi metot olursa olsun, nasýl olursa olsun ama yeniden 
yapýlanmanýn gerektiðini düþünüyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bir yeni yapýlanma mý? 

KATILIMCI - Yeniden yapýlanma. Yani, yeni bir kurum oluþmasý.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Onu söylüyorsunuz?

KATILIMCI - Evet.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Nihat Beye verelim. Birkaç þey söyleyip ayrýlmak 
zorundalarmýþ. 

NÝHAT BEY - Yeniden yapýlanma, mutlaka gerekiyor. Yani, bunu hiçbir zaman 
gündemimizden düþüremeyiz. Ýnsanda olduðu gibi devletler de kendine bir model 
seçmeli. Biz Tapu Kadastro olarak, Orta Avrupa sistemini model almýþýz. Ama onlar 
deðiþmiþler, bugün çok deðiþik bir noktaya gelmiþler biz deðiþememiþiz. Burada ben 
birkaç model önermek istiyorum. Örneðin Hollanda Modeli, bizim için çok güzel bir 
model olabileceðini düþünüyorum. Çok benzerliklerimiz var, tarihsel geçmiþte de. 
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Belki küçük bir örnek Hollanda, geçtiðimiz günlerde burada bir seminer oldu, 2 gün 
kadar. Hollandalý bir meslektaþýmýz bunu bir süreç halinde bize aktardý. Bunlarý sizlere 
arz edebiliriz, hepsi var elimizde. Böyle bir model üzerinde kendimize yer aramak, 
belki biraz daha kolay olur diye düþünüyorum. Ýdari ve mali özerkliðe sahip bir kurum 
kast ederken de, arkadaþlarýmýzýn dile getirdiði gerek siyasi iktidarlar gerekse, ben 
konuþmalar içinde “bilgi meta olmasýn” diye bir ifade duydum. Eðer bilgi para 
etmiyorsa ürettiðiniz þey de bilgi ise fakir kalmaya mecbursunuz. Bir kere mutlak para 
etmelidir ürettiðiniz þey. Onu da deðerlendirmeliyiz bu açýdan diye düþünüyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler Nihat Beyin önerisi diðer ülkelerde bize 
koþullarý benzeyen ülkelerdeki yapýlanmalarý tam tabi bir uzlaþý çýkmýyor. Bunlarýn 
hepsi öneriler, bunlarýn hepsi deðerlendirilecek, tartýþýlacak ve bir biçimde tekrar sizin 
gündemimize gelecek. Bir 5 dakika daha bunu tartýþalým. O nedenle özetleyerek lütfen 
sonra toparlamamýz gerek. Diðer konulara geçmek için.

KATILIMCI - Yöntem üzerinde giderken ya da hedeflerimizi belirlerken belki de 
rahatlamamýz için farklý bir bakýþ vermek istiyorum. Kamuda yeniden yapýlanma 
aslýnda devletlerin, toplumlarýn yapýlaþma biçimidir, bunlarýn gelenekleridir, bunlarýn 
kültürleridir. Yani, geçtiðimiz kurultaylardan birisinin adý da kamuda yeniden 
yapýlanmaydý. Orada bir sosyolog, çok önemli bir saptama yapmýþtý; “kamuda yeniden 
yapýlanma, kuramsal olarak mümkündür ama pratik olarak olmaz. Bunlar belki de 
yüzyýllarca tarih gerektirir.” Aslýnda biz kamuda yeniden yapýlama derken, içine baþka 
bir anlam yükledik gibi geliyor bana. Yani, biz mantalite olarak sürekli geliþmeye, 
yeniliðe açýk olabilecek miyiz? Bu mantalitenin oturmasý lazým. Çünkü, ekonomik 
olarak problemlerimiz var. Bakýyoruz üniversitelerimiz maddi olarak sýkýntý içersinde, 
özel sektörümüz sýkýntý içerisinde, teknoloji uçarak gidiyor. O zaman mantalite olarak, 
felsefe olarak, geliþmeye bu dinamizme açýk olalým. Bu mantalite oturursa, bu kez 
kavramlar üzerinde fazla yorulmayýz diyorum. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Evet, bu da bakýþ açýmýzla ilgili  bir öneriydi. 
Buyurun.

ÜLKÜ - Ben önce bir genelleme yapmak istiyorum. Türkiye kendi sorunlarýný 
çözemediði için gelmiþ geçmiþ bütün iktidarlar, devletin yeniden yapýlanmasýndan söz 
etmektedir. Bizim de bildiðimiz þöyle bir kural var; üretim iliþkileri, üretim güçlerinin 
geliþmesinin önünde bir engelse orada mutlaka zorunlu bir deðiþim söz konusudur. 
Þimdi bizlerin kamu alanýnda yeni bir yapýlanmadan istediðimiz nedir? Biz bir rol 
üstlenmek istiyoruz. Acaba, devleti yeniden yapýlandýracak güçlerin, bizim 
sektörümüze ve mesleðimize vermek istediði rol nedir? Bu iki rol arasýnda çatýþma var 
ise, bizim özlemlerimiz hayal kýrýklýðýna dönüþecektir. Bence, bu nokta çok önemli ve 
dönüþmemesi için kendi sorunlarýmýzýn çok iyi ortaya konmasý ve de çözüm 
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önerilerimizin de biraz radikal olmasý; bir örnek vermek istiyorum. Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüðü, arsa üretemediði için Türkiye'de arsa sorunu var, diyemeyiz. Türkiye'de 
rant ekonomisi sürdüðü sürece, siz arsa üretemezsiniz. Bu nokta gözden kaçmamalý. 
Onun için bizim özlediðimiz rolle, bize verilecek rolü tartýþmamýz gerekir.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler, hocamýza verelim ve bu oturumu dilerseniz 
böylece toplamýþ olalým.

AHMET BEY-Teþekkür ederim, ben yine de iþe tersinden baþladýðýmýz kanýsýndayým. 
Yeniden yapýlanma niçin? Buna bir gerekçe göstereceksiniz. Þu gerekçeleri 
verebilirsiniz. Sektörün yürütmekte olduðu hizmetler var, faaliyetler var, bunlar yeterli 
deðil, tutarlý deðil çeliþkili, birbiriyle ilintili deðil, standart deðil, zaman sarf ediliyor, 
para sarf ediliyor, yetki ve sorumluluklar belli deðil. Bütün bunlar için yeniden 
yapýlanma gerek diyebilirsiniz. Ama bu hizmetleri sayarken, hep siz dünkü hizmetleri 
göz önünde tutuyorsunuz demektir. Yeniden yapýlanmayý böyle birden gereksinim 
olarak gördüðünüz için. Halbuki, mesleðin ufku var, mesleðin geleceði var, mesleðin 
varolma veya olmama sorunu var. Bu meslek için gözeteceðiniz görevler çerçevesinde 
ele alýnacaktýr. Nedir mesleðin var olup, olmama sorunu? O sorun þu, artýk topraða 
iliþkin þimdiye deðin temel harita, temel að, temel vesaire diye düþündüðümüz 
hizmetlerin hepsi mekansal bilgi sistemi adý altýnda özetleniyor. Ve bu mekansal bilgi 
sistemlerinin yapýmýnda bu iþle uðraþan olaðan üstü enterese gruplarý var, enterese 
noktalarý var. Yani, ayaðýmýzdan kayýyor bu sorun. Eðer biz bu coðrafi bilgi sistem diye 
genelleþtirdiðiniz sistemin altyapýsýný oluþturan temel bilgileri yani, jeodezik veri 
tabanýný oluþturmayý disipline edemez isek ve bunu gereðince, akýllýca, bilime uygun, 
teknolojiye uygun bir biçimde oluþturamaz isek bu coðrafi bilgi sistemleri bizim þu 
veya bu biçimde, þu veya bu zamanda oluþturduðumuz bilgilere dayalý olarak yapýla 
gelecektir. Bu bir felakettir benim nazarýmda. Bu Türkiye'ye mahsus bir durum da 
deðildir. Biz Amerika'yý yeniden keþfetmeye kalkýþmayalým. Bu gün coðrafi bilgi 
sistemleri dünyanýn her tarafýnda uygulanan sistemlerdir ve dünyanýn her tarafýnda 
uygulanan bu sistemlerin temel bilgileri harita ve kadastro bilgileridir. Ýþte biz bunlarý 
bu sistemlerin altyapýsý olarak oluþturmak zorundayýz. O zaman þurada ifade ettiðiniz; 
“mesleðin öncelikleri nedir?” dediðinizde,  hepsine cevap vereceksiniz. 
Arkadaþlarýmýzdan bazýsý sertifikasyondan bahsetti. Bu, bunun içersinde olacak. 
Coðrafi bilgi sistemi gerçekten bilime uygun bir þekilde, tekniðe uygun bir þekilde 
oluþturulmasý gözetiliyorsa bunu kim yapacak? Hangi düzeyde? Hangi formasyonda 
kiþiler görev alacaklar? Bütün bunlar yani, yetki ve sorumluluklar olacak onun 
içersinde. Peki bunun ulusal bütünlükte olabilmesi için ne olmasý lazým gelir? Ýþte o 
zaman düþünelim bunu. Yeniden yapýlanma mý gerekir? Mevcut kurumlarýn birbiriyle 
iliþkisini daha gerekçi, daha akýlcý saðlayacak düzenlemelere mi gidelim? vs. yani, 
bizim öncelikli hedefimiz; tekrar ediyorum mekansal coðrafi bilgi sistemlerinin 
altyapýsýný oluþturan mekansal bilgi sistemlerini oluþturmaktýr. Tüm hizmetlerimiz ona 
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yönelik olacaktýr. Poligon yapacaksak, onun için yapacaðýz, alým yapacaksak onun için 
yapacaðýz. Ve onun için de iþte yönetmelik hazýrlanmýþ, hazýr. Yarýn bir gün yürürlüðe 
girecek. Niye hazýrlandý bu yönetmelik? Hedef belli, binaenaleyh önce bunu bir sonuca 
baðlayalým derim. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hocam çok teþekkürler. Burasý bir sonuca baðlama noktasý  
deðil. Bu bir tartýþma süreci burada çok deðiþik öneriler var. Ve bu kurultay ve çözüm 
önerileri süreci, sürecek olan bir süreç. Dolayýsýyla bütün bu önerileri odamýz bir 
biçimde deðerlendirecek, belki daha derli toplu bir biçimde bizim tartýþma 
gündemimize taþýyacaklar. Burada yeterli öneri verenler var ve geçiyorum. 

Bir diðer önemli alanýmýz eðitim, öðretim alaný. Az önce Rasim Hocamýzýn yeniden 
yapýlanma vesilesiyle birazcýk da girdiði bir alan, eðitim-öðretim alaný. Gitmeyin, 
nereye gidiyorsunuz? Kamu sektörü, özel sektör deyince oturuyorsunuz da eðitim 
öðretim deyince bir yere gitmek yok yani. Bu eðitim, öðretim de hepimizi ilgilendiren 
bir süreç sonuç olarak. Burada bütün bu kurultay sürecinde þu hedeflere eriþilmelidir 
diye süzgeçlediðimizde önümüze çýkan 14'e yakýn bizim ortaya çýkarabildiðimiz 
hedefler var. o hedefleri birlikte deðerlendirmeliyiz. Ne yazýk ki, tabi katýlým giderek, 
saat ilerledikçe katýlým azalacak ama olsun. Bazen de oylarý saymayýp tartacaðýz yani, 
öyle çözümler bulacaðýz. Sayýmýz azda olsa tartýþmalarýn derin olmasý önemli çünkü. 
Bu 14 tane hedefi bilmiyorum herkes görebiliyor mu? Herkes okuyabiliyor mu? Harita 
sektörü eðitim öðretim konseyi kurulmasý ve sistemli toplanmasý önerisi, çýktý tüm bu 
sürecin içinde. Öðrenmeyi öðretmek ve yaþam boyu öðrenmeyi saðlamak için hizmet 
içi eðitimin bütün kurumlarda yeniden, unutulmuþ durumda biliyorsunuz bu konu, 
yeniden gündeme gelmesi, ulusal staj koþullarýnýn belirlenmesi, akreditasyon ve 
serbest dolaþým, sektörde biliþim teknolojileri destekli bir eðitim öðretime geçilmesi ve 
diðer öneriler var. Bunlar öncelik sýralamasý yapýlýrsa  nasýl ele alýnabilir? Nerede 
mikrofonlar? Kýzlarýmýzda kayboldu ortadan. Önce bu konuda bu çalýþma grubunun 
baþkaný olan bir arkadaþýma söz vereyim. 

RAHMÝ NURHAN ÇELÝK - Teþekkür ederim. Þimdi biz çalýþma grubu olarak Aralýk 
ayýnda yapýlan çalýþmanýn bant çözümlerini ve daha öncesinde yapýlan çalýþmalarý 
deðerlendirdikten sonra þu gördüðünüz baþlýklarý ortaya çýkarttýk. Mutlaka eksikler de 
olabilir, ama bunlarý genellemeye çalýþtýk. Fakat orada 2.0.1. maddesinde gördüðünüz, 
“harita sektörü eðitim, öðretim konseyi kurulmasý ve sistemli toplanmasý” biçiminde 
bir baþlýðý koyduk ki biz genel olarak, hedef olarak bunu koyarsak diyoruz, alttaki bir 
çok sorunu bu kapsamda çözmemiz mümkün olabilir. Demin gösterdiðiniz eylem planý  
içerisine bunu nasýl yerleþtirebileceðimiz konusunda bir örnek vermek istiyorum.

Harita sektörü eðitim öðretim konseyi demekle neyi kastediyoruz? Bütün Türkiye'de 
açýlmýþ olan mühendislik bölümlerinin bölüm baþkanlarý, bu mühendislik 
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bölümlerinde anabilim dalý baþkaný olarak çalýþan hocalarýmýz ve bununla beraber 
odamýz, kamu kurumlarýnýn temsilcileri, özel sektör temsilcileri bu konseyi oluþturarak 
eðitim, öðretim politikalarýný belirleme noktasýnda yer alacak. Bunun sorumlu 
kurumunu, Harita Kadastro Mühendisleri Odasý olarak görüyoruz. Ýliþkide 
bulunulacak, iþ birliði yapýlacak kurumlar olarak; üniversite bölüm baþkanlýklarý, 
anabilim dalý baþkanlýklarý. Amacý da demin sýralanan sorunlarý gündemine alarak bu 
gündemi gerçekleþtirecek, eyleme dönüþtürülecek hedefleri koyarak çözüme 
ulaþtýrmak biçiminde düþünüyoruz. Kiþisel olarak da gerçekten beni çok 
heyecanlandýran bir olay bu. Eðer bunu gerçekten saðlayabilirsek, çünkü, eðitim 
öðretim sektöründe bir düzelme gerçekleþirse bunun, çok kýsa vadede olmasa bile, orta 
vadede bütün sektöre çok iyi bir ivme kazandýracaðýndan ve bunun bir dinamizm 
yaratacaðýndan kesinlikle kiþisel olarak eminim. Çalýþma arkadaþlarýmýz da ayný 
düþüncedeler. Dolaysýyla, böyle bir yapýnýn kurulmasý, son derece yararlý olur diye 
düþünüyorum. Ben daha fazla uzatmayayým. Gerekirse daha sonra konuþurum. 
Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Bir yönetici hocamýz var aramýzda. Böyle 
bir yapýyý kurmak olanaklý mý mevcut üniversite ortamý içinde? O nedenle söz Hüseyin 
Demirel Hocamýza veriyorum. 

HÜSEYÝN DEMÝREL - Tüm üniversiteler, Türkiye'de mevcut üniversitelerin sayýsý, 
iþte vakýf üniversiteleriyle birlikte 70'in  üzerinde. Özellikle son yýllarda üniversiteler, 
eðitimin özellikle iyileþtirilmesi yönünde daha iyi öðrenciler, nitelikli orta öðretimden, 
nitelikli öðrenciler kazanmak amacýyla böyle  bir rekabet içinde eðitim programlarýný 
sürekli dinamik tutma çabasý içinde oluyorlar, güncelleþtiriyorlar. En azýndan bu çabayý 
gösteriyorlar. Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde olduðum için oradan daha somut örnek 
verebilirim. 96'da baþlayan köklü bir deðiþim ile bugüne geldik. Bugün de yine onu 
beðenmiyoruz. Tekrar bir güncelleþtirme çabasý içine de girdik. Ýþte zorunlu yabancý dil 
eðitimi gerçekten globalleþen dünyamýzda kaçýnýlmaz bir durum ama Türkçe eðitime 
katýlýyorum. Yine çok disiplinli oradaki maddelerin tümünü sýralamayayým, 
benimsiyorum. Üniversitelerde de, üniversitemizde de bu çerçevede adýmlar atýlmasý 
yönünde çabalar sürüyor. 

Þimdi, tabi ulusal ve uluslararasý  akreditasyon sisteminin kurulmasý ve serbest  dolaþým 
çerçevesinde de söyleyecek birkaç sözüm var. Türkiye'de birkaç yýldýr, üniversitelerin 
mühendislik dekanlarý konseyi, yýlda iki kez olmak üzere düzenli toplanýyor. Tüm 
mühendislik dekanlarý bu konseyin üyesi, özellikle bu ulusal akreditasyon konusunu 
aðýrlýklý olarak gündemlerinde tutuyorlar. YÖK'le de zaman zaman gerginlikler oldu 
ama bu gerçekleþme aþamasýna da geldi. Bu alanda uzman dokuz öðretim üyesinden 
oluþan bir ulusal eþdeðerlik ya da akreditasyon komisyonu da kuruldu ve çalýþmalara 
da baþladý. Üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinden baþvuran çok sayýda 
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bölümler olduðunu biliyorum. Bu ulusal akreditasyon kurulunun, özellikle 
mühendislik alanýndaki eðitim için kurumsallaþmasý amaçlanýyor. Ýþte uluslararasý 
örnekler de olduðu gibi Amerika'daki ABET olarak nitelenen kurum gibi Türkiye'de 
öncelikle bunun gerçekleþmesi düþünülüyor. Tabi, burada lisans ve lisans üstü eðitim 
konusunda da birkaç söz söyleyeyim. Lisans üstü eðitimde, yine burada sözü edilen 
geliþmeler doðrultusunda, bizde, iþte geomatik ve uzaktan algýlama ve coðrafi bilgi 
sistemleri adlarý altýnda iki dalda lisansüstü eðitim yapýlýyor. Bunlarla þunu söylemek 
istiyorum; bu teknolojideki ve bilimdeki geliþmelerin eðitime de olabildiðince 
yansýmalarý oluyor. Buna, üniversiteler ayak uydurma çabasý içinde oluyorlar. Ben ama 
böyle bir þeyi, eðitim öðretim alanýndaki hedefler baþlýðý altýnda, böylesi bir 
çalýþmasýnýn yer almasýnýn çok uygun olduðu görüþündeyim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Demek bu konsey düþüncesi, fena bir 
düþünce deðil. Öyle anlaþýlýyor. Eþgüdüm ama örneðin bir staj konusu var. 

DEMÝREL - Burada bir þey izninizle eksik kaldý. Söylediklerim arasýnda biz, tabi bu 
yeniden eðitimde yapýlanma çalýþmalarýnda özellikle meslek odalarý dýþ paydaþ olarak 
görülüyor. Yani, odamýzýn yüksek öðretimle doðrudan iliþkili olduðunu ben kabul 
ediyorum, dýþ paydaþ olarak. Görüþleriyle bu yapýlanmada pay sahibi olmalý. Oradaki 
çalýþmalara paralel yürütmeli, görüþleriyle katkýda bulunmalý, o bakýmdan böyle bir 
komisyon kurulmuþ olmasý ve bir örgüt biçiminde sürekli üniversitelerle ya da Jeodezi 
Fotogrametri Mühendisliði bölümü olan birimlerle iliþki içinde olarak katkýlarýný 
sürdürmesinin gerektiði düþüncesindeyim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok harika. Þimdi staj konusu, özel  sektörcü bir arkadaþýma 
mikrofonu verdim. Bir öðrenci sizin yanýnýza staj yapmaya geldiði zaman ne 
yapýyorsunuz?

AHMET ÝPEKCÝ - Ýstanbul'dan katýlýyorum, özel çalýþýyorum. Ýlk önce þunu 
söyleyeyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra üniversiteyle hiçbir iliþkim olmadý 
diyebilirim. Burada hocalarým varken de eðitim öðretimle ilgili fazla söyleyecek bir 
þeyim yok. Ancak, staja gelen arkadaþlarla ilgili söyleyeceklerim var. Onlarda þu; tabi 
söyleyeceklerim doðrudan ülkenin yaþadýðý ekonomik sýkýntýlarla baðlantýlý. Gelen 
öðrenciler de nitelik olarak, kalite olarak düþüklük gözlemliyorum. Sebepleri tamamen 
ekonomik. Kimi öðrenci Ahmet Hoca'mýn dediði gibi simit parasý bulamayýp aç 
kalýrken, eðitime yeteri kadar özen gösteremiyor kendisi. Okulda ne kadar nitelik 
verilmeye çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, bu olamýyor. Dolayýsýyla öðrenci arkadaþlarýmýzýn 
kimisinde çok aþýrý kendilerine bir güven, kimsinde çok aþýrý bir güvensizlik 
gözlemliyorum. Artý, bir de tabi ülkedeki birçok þeyin yozlaþmasýndan dolayý, gelen 
öðrencilerin “en kýsa zamanda ne kadar çok para kazanýrým?” düþüncesinde olduklarýný 
gözlemledim. Mühendislik kimliklerinden uzaklaþtýklarýný gözlemledim. Yani, 
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“mühendis ne demektir?” bunu bilmediklerini görüyorum. Mühendis demek sadece, 
üniversiteden diplomayý alýp, Harita Kadastro Mühendisleri Odasý'na kayýt olup, bir 
kimlik almak deðildir. Mühendislik eðitiminde, “mühendis, toplumda þu yerdedir, 
mühendisin tanýmý budur, görevleri, topluma karþý,  insanlýða karþý sorumluluklarý 
þunlardýr” gibi konularýn da bir þekilde öðretilmesi gerektiðini düþünüyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Peki stajla ilgili ne yapýyorsunuz? Gelen defteri imzalayýp 
gönderiyor musunuz?

ÝPEKCÝ - Hayýr, hiçbir zaman öyle bir þey yapmadým. Kendimin belirlediði kurallar 
çerçevesinde mutlak surette arazide, büroda her türlü çalýþmayý yaptýrdým. Buna taþ 
gömmek de dahil. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Taþ da gömdürüyorsunuz.

ÝPEKCÝ - Gömdürdüm. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Peki teþekkürler. Þu mikrofonu alabilir miyim? Sen kaç 
yerde staj yaptýn. 

KATILIMCI - Ýki yerde ama ayný kurumda ikisi de. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hangi kurumlardý.

TAYLAN ÖCALAN - Adým Taylan Öcalan, Yýldýz Teknik Üniversitesi, son sýnýf 
öðrencisiyim. Bu ekranda gördüðümüz konu baþlýklarýnýn da tam da odaðýnda olan bir 
insan olarak, aslýnda söyleyecek çok þeyim var ama zaman kýsýtlý. Birkaç gündür, 
uygulama alanlarýnýn ne kadar geniþ olduðundan bahsediyoruz mesleðimizin ki tam da 
bu baðlamda bu denli geniþ bir uygulama alanýna sahip olduðumuz meslekte, bilginin 
ön plana çýktýðý bir dönemde, üniversitelerde ders içerikleri ve anlatým teknikleri 
açýsýndan buna ne derece deðiþim ve geliþim gösterildiði konusunda açýkçasý doðru 
þeylerin yapýldýðý konusunda hemfikir deðilim. Þu baðlamda; sadece kendi üniversitem 
açýsýndan deðil. Bunu üniversite üniversite deðerlendirmiyorum. Yani, bu eðitimi veren 
Türkiye'deki tüm üniversiteler bazýnda deðerlendirmek istiyorum ki bu konuda 
akretidasyon çalýþmasý gündeme geliyor. Yani, bunu bir ÝTÜ, Yýldýz Teknik 
Üniversitesi elbette kökten bir kurum olmasý dolayýsýyla gündeme getirip iþlerlik 
kazandýrabilir, ama eðitim veren diðer üniversiteler de var. Bunlar gün geçtikçe türüyor, 
artýyor sayýsý. Yeterli donanýmý ve araç gereci olmadan bu eðitimi onlar da veriyor ve 
ayný unvana sahip mühendisler yetiþiyor ve bunlarýn hepsi, biraz önce beyefendinin de 
dediði gibi staj yapmak üzere ayný bürolara gidiyorlar. Elbette ki, bu öðrencilerin 
arasýnda fark olacak. Kimi, parayý ön plana çýkaracak, kimi bilgiyi ön plana çýkaracak, 
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kimi daha donanýmlý olacak, kimi daha ilgisiz olacak. Bu kaçýnýlmaz.  Bir diðer konu, 
yabancý dille eðitim konusu  ki bu bizim muzdarip olduðumuz bir konu. Þu anlamda 
yani, meslek derslerinin Ýngilizce verilmesi, bizim disiplinimiz açýsýndan oldukça 
sýkýntýlar yaratmakta, sadece bizim disiplinimiz için deðil, tabi ki bir öðrencinin, 
mühendislik formasyonu alan bir öðrencinin meslek derslerini Ýngilizce almasý kadar 
acý bir þey yok. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler, bu sorun çözülecek. Þu arkaya doðru verelim 
þurada iki tane Ýzmir araþtýrma görevlisi arkadaþýmýz var. Paylaþsýnlar, onlarýn 
durduklarý noktadan nasýl görülüyor eðitim öðretim alaný? Hanginiz söyleyecekseniz.

KATILIMCI - Sadece öðrenciler açýsýndan deðerlendirmemek lazým eðitim öðretimi. 
Eðer lisansüstü öðrenciliði de katýyorsak. Çünkü, bunlarýn da kendi aralarýnda 
iletiþime, paylaþmalara ihtiyacý var. Çünkü bunlar, gelecekte eðitime yön verecekler. 
Bir araþtýrma görevlisi olarak da ben, Taylan'ýn öðrenci olarak söylediklerine 
katýlýyorum. Bir araþtýrma görevlisi ve öðrenci olarak da bunu eklemenin gerekli 
olduðunu düþünüyorum. Bir kere üniversitenin kendi arasýndaki iletiþimlerinin 
kurulmasý gerekiyor. Konya'da bir sempozyum yapýldý. O sempozyumda görüldü ki 
yapýlan o sempozyum ile çok verimli iliþkiler kurulabildi. Demek ki, bu iliþkiler 
arttýrýlabilirse daha neler kurulabilecek neler. Geleceðin yönünün kestirelebileceði 
gözüküyor. Yalnýz, benim kafama takýlan bir þey var. Þu harita sektörü, eðitim öðretim 
konseyi kurulmasýnda ve sistemli toplanmasýn da, demin Rahmi Bey'in söylediðinde 
hiç öðrenci ismi geçmedi. Eðitim öðretim alanýndaki her þey, öðrenci üzerine 
kurulmasýna raðmen, öðrenci, bunlara etki edecek yerde bulunmuyor. Tamam bölüm 
belki kendi öðrencisini toplar, toplantý yapar, görüþünü oraya getirebilir. Ama bence bu 
yeterli deðil ve bu çalýþmýyor. Bence öðrenci temsilcilerinin o konseylerde bulunmasý 
gerekiyor. Ve konseylerde kendi görüþlerini doðrudan dile getirmesi gerekiyor. Eðer, 
öðrenci kendi sorununu sahiplendiðini fark etmez ise, yani, ben orada temsil 
ediliyorsam, bu sorun benim sorunum, ben bu sorunu sahipleniyorum demektir. O 
zaman peþinde koþar, aksi taktirde dýþarýdan yaptýrýmlarla hiçbir þeyin deðiþtirileceðine 
ben inanmýyorum. Çünkü, bunu çok büyük platformlarda, çok farklý yerlerde 
görüyoruz. Okuldaki ABET çalýþmalarýnda görüyoruz. Okuldaki Genç Haritacýlar 
Günleri'nde görüyoruz. Bir çok yerde görüyoruz. Yani, orada mutlaka öðrenci 
temsilcilerinin her üniversitede olmasa bile kendi aralarýnda kuruduklarý bir sistemin 
olmasý gerekiyor ve Genel Merkez bence bu yapýyý çalýþtýramadý. Öðrenciler 
arasýndaki koordinasyonu saðlayamadý. Eðer akreditasyon yapacaksanýz, eðer stajlar 
arasýnda bir birlik saðlayacaksanýz önce öðrencileri bir araya getirebilmemiz lazým. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Yan tarafa doðru siz mi söz istiyordunuz? 

KATILIMCI - Benim burada stajla ilgili söyleyeceðim bazý þeyler var. Tabi 
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üniversiteleri biraz þey yapacaðým. Staja gelen öðrencilerimiz baþtan halkýný tanýmýyor. 
Yani, verilen eðitim, bana göre biraz daha tekniðe dayalý. Yani, kime hizmet edeceðini 
kesinlikle bilmiyor. Ve ben bunu kendimde de yaþadým. Tam 20 yýl önce kurduðum 
serbest bürom var. Yani, “nasýl bir hizmet edeceðiz?” konusu bir ders olarak iþlenmeli. 
Yani, halkla iliþkiler boyutu da yok. Yani, hangi halka hizmet edeceðiz boyutu yok 
eðitimde. Onun özellikle konmasý lazým. Çünkü, yapmýþ olduðumuz bazý projeler, 
2000 kiþiye, 5000 kiþiye hizmet eden projeler oluyor. Halkýn karþýsýna çýktýðýmýz 
zaman nasýl bir halk yani, bu tanýmlamanýn ciddi þekilde yapýlmasý gerektiði 
inancýndayým.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler.

KATILIMCI - Bir de bir þey daha söyleyeceðim. Ciddi þekilde ara eleman eksikliðimiz 
var. Harita teknik yüksek okulunun konumunun deðerlendirilmesi bence yerinde bir 
þey. Çünkü ara eleman bulamýyoruz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. 

KATILIMCI - Ben de bu staj konusunda Almanya'daki deneyimleri söylüyorum. 
Orada kurumlar, gelen öðrencileri yetiþtirmek üzere halkla iliþkiler bazýnda eleman 
ayýrýyor onlara. Gelen öðrencileri, staj yapmak üzere kuruma gelen öðrencileri, 
mühendislik alanýmýzla ilgili olarak konuþursak, diyelim ki, kadastro müdürlüðünde 
çalýþan bir stajyer öðrenci, Kadastro Müdürlüðünde bu stajyer öðrencileri 
yönlendirmek ve yönetmekle ilgili olarak görevlendirilmiþ mühendis olarak yönetiyor 
ve stajýn baþýndan sonuna kadar onun için bir iþ programý yapýyor. O iþ programý 
kapsamýnda; “o kurumda hangi konularý öðrenmesi gerekiyor, o kurumun faaliyet 
alanlarý nedir, halka, hangi halka sizin demin az önce belirttiðiniz kapsamda hangi 
halka, hangi türde, ne tür hizmet veriyor, neleri yapýyor?” belirlidir. Ben kendi 
deneyimlerimden de biliyorum, bizde bir öðrenci staj yapmak için daireye gittiðinde, 
özel sektö,r belki onu kendi amaçlarý içinde daha iyi kullanýyor ama daireye gittiðinde o 
biraz ortada kalýyor ve kimin yanýna giderse sanki biraz ona yük oluyor gibi oluyor. 
Çünkü, onun vaktini alýyor gibi oluyor ve de orada ona bir takým iþler veriliyor. Bu 
nedenle bence, kurumlar, kendi bünyesinde yaz aylarýnda staja gelecek öðrencileri 
yönlendirmek için bir eleman ayýrmalý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Hüseyin Evran'a verebilir miyiz? 

HÜSEYÝN EVRAN - Teþekkür ederim. Ben þimdi hocalarýmýzýn yanýnda eðitim ile 
ilgili konularda konuþmak istemiyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Niye böyle düþünüyorsunuz, anlamýyorum? Yani, onlarýn 
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yanýnda eðitimden konuþmak bana mý düþtü falan, niye konuþamayasýnýz? 
EVRAN  Hayýr hayýr, onu demek istemedim. Bir saniye, saygým sonsuz eðitimle ilgili 
konuþuyoruz. Burada eðitimciler var. Ben eðitimin ortaya çýkardýðý mühendis hakkýnda 
konuþmak istiyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - O da eðitimle ilgili.

EVRAN - Tamam o zaman mesele yok. Tamam, tamam konuþabiliriz. Þimdi harita 
mühendisi yetiþiyor. Benim yanýma staja geliyor, ben ne yapabilirim? Yani, nerelerden 
para kazanabilirim? Ne iþ yaparým? Bunun tedirginliði içersinde. Demek ki, okullarda 
öðrencilerin bu yaný eksik. Neden eksik? Ben hocalarýmdan rica ediyorum.  Gerekirse 
ben de gelirim veya bütün arkadaþlarým da, kamudan yahut da özel sektörden. 
Tecrübeli, harita mühendisliði uygulamasýný geliþtirmiþ, iþte bu mesleðin içinde 
uygulamayý bilfiil yapmýþ arkadaþlarým,  derslerde yahut da zaman ayýrabilirlerse tabi, 
programlarý yetiyorsa, bu arkadaþlarý odamýzda da isteyebilirler. Öðretim kurumlarýnda 
bunlarý konuþtursunlar. Öðrencilerin ufuklarýný geniþletsinler, öðrenci sudan çýkmýþ 
balýða dönüyor. Okuldan çýkýyor, sudan çýkmýþ balýða dönüyor. Yani, serbest piyasayý, 
kamu sektörünü tam tanýmýyor. Bende çok staja gelen öðrenciler var. Ben istiyorum, 
her sene bir iki öðrenci geliyor. Onlarda ben bu eksiklikleri görüyorum. Bir defa 
arkadaþ Oda'ya gitmiyor. Oda nedir?  Oda ne yapar? Þimdi piyasaya atýldýktan sonra 
yani, serbest, özel hayata atýldýktan sonra veyahut yaþamaya baþladýktan sonra kimdir 
senin meslek örgütün? Nedir? Ne iþ yapar? Nelerine sahip çýkar? Bunu hocalarýmýzýn 
öðrenciye birebir anlatmalarý gerekiyor. Yani, Oda'nýn varlýðýný, üniversitelerde 
hissettirmemiz lazým. Ýki üç sene geçmiþ, adam mühendisim diye dolaþýyor, odaya 
kaydý yok. Acaba, Odamýzda mý kabahat, üniversitelerimizde mi? Bunu bir ortaya 
koymamýz gerekiyor. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. Baþka söz almak isteyen var mý? 

KATILIMCI - Staj konusunda önemli bir nokta sanýrým bunu belirtmek istiyorum, 
özellikle. Þimdi bizim dönemimizde stajda…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bizim dönemimizde diye girmeyeceksin, önerini yap. O tarih 
oluyor, geçmiþ oluyor. 

KATILIMCI - Tarih deðil.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Somut þeyler söyleyin.

KATILIMCI - Staj dosyasýnda amaç; teknik bir okulda alýnan eðitime baðlý, teknik 
becerinin geliþtirilmesi ve sonuçlarýnýn uygulamalý olarak görülmesine dönük bir 
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uygulama. Fakat þu anda, günümüzde yeterli gelmiyor. Neden? Teknik olarak bu 
konuda baþarýlý olabilir. Öðrenci arkadaþýmýz dosyasýný, staj  dosyasýný hocasýna 
getirdiðinde, bunlarla ilgili, doðru, yönetmeliklere uygun, tekniðe uygun çalýþmalar 
yapmýþ olabilir. Fakat staj yapýlan kurumdaki iliþkilere, bu iliþkilerin içersinde yer alan 
diðer unsurlarý göz önüne almasý lazým ve bu konuda da staj yaptýðý kurumun bu 
öðrenciye yönlendirici ve bilgi aktarýcý olmasý gerekiyor. Bu çok önemli. Þimdi 
arkadaþlarým diyor ki, efendim yetersiz kalýyorlar ve ne yapacaklarýný bilmiyorlar. 
Doðru. Çünkü, böyle bir donanýmý yok. Stajý sadece teknik bilgilerini kullanmak ve bu 
beceriyi geliþtirmek amacýyla yönlendirmiþ. Üniversiteden bu þekilde bir sonuçla 
çýkmýþ. Bunun neticesini almaya uðraþýyor öðrenci. Oysa, karþýlaþtýðý sorunlar çok 
farklý. Örneðin bir arazi uygulamasýna gittiðinde karþýlaþtýðý manzara, inanýlmaz onu 
dehþete düþürebiliyor. Çok zor koþullarda çalýþýlýyor, çok kötü koþullarda, ülkesinin 
þehrinin en ücra köþelerini keþfediyor ve insanda derin bir kaygý uyandýrýyor. “Ben bu 
iþleri yapacak adam mýyým? Ya ben bunun için mi okudum?” noktasýna getiren 
düþüncelere sevkedebiliyor öðrenciyi. Bu anlamda halkla iliþkiler yani, öðrencinin 
yönlendirilmesi noktasýnda, mutlaka önce bir  bilgilendirme sürecinden geçmesi 
gerekir.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Buyurun.

AHMET AÇLAR - Eðitim öðretim alanýndaki hedefler, sonra eðitim öðretimdeki 
mesleðimiz üzerine aksaklýklarda söylenecek o kadar þey var ki, yani onlara girmeye 
gerek yok zannediyorum. Çok þükür henüz bizim mühendislik branþýmýz özelleþmedi 
galiba ama yakýnda bunu da programa alanlar olur. Bana 4, 5 sene önce teklif gelmiþti. 
Yanaþmamýþtým o konuda, iyi etmiþim belki. Ben þeyi söyleyeceðim, Hüseyin Hoca'm 
iþte ABET sistemi, kredi sisteminde deðiþiklikler yapýldýðýný falan söyledi, burada 2, 12 
maddesinde “kartografya, fotogrametri, kamu ölçmeleri ana bilim dalýnda daha köklü 
eðitim” diye bir hedef var. Ama bizim bölüme örneðin, son yýllarda bazý genel 
müdürlüklerden, odamýzdan falan birçok uyarýlar geldi. Gerçekten bu alanda daha çok 
þey yapýlsýn diye ama þimdi görüyoruz, bizim Yýldýz'dan kamu ölçmeleri, hemen 
hemen kaldýrýlacak. Yani, ben de emekli oldum, Zerrin Hoca falan da ayrýlýrsa tahmin 
ediyorum... Yani, formasyonu düþünmek yerine, adeta kiþiler düþünülerek böyle þeyler 
yapýlýyor. Hüseyin Hoca'm, alýnmasýn, bu konuda onu suçlamýyoruz, o aldýðýmýz 
gerekli kararlarý, bölüm kurulundan, geçirdi. Benim üzüldüðüm bir nokta, çok ilginç 
YÖK'de iki tane bu konularda tam yetkili rektörümüz varken, ben taþýnmaz yönetimi 
oturumunu açarken de söyledim, bu konularda en etkin eðitimi veren ve vermesi 
gereken ülke sorunlarý yönünden ve mesleðimizin geçiminin zaman zaman %90'ýný 
saðlayan, burada arkadaþlar var uygulamadan söylesinler, bizim branþtaki dersler 
devamlý kesiliyor. Þu anda da mesela Yýldýz'da bir Kentselle, Kýrsal Toprak 
Düzenlemesi, Kadastro Tekniði'ni dahi kaldýralým diye yaklaþýmlar var. Yani, çok 
ilginç, halbuki bizim derslerimiz, 12 tane falandý. Þu andaki sistemde, eðer yeni 
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deðiþiklik yapýlýrsa, bundan öðrenciye çok çok öðrenciye 3 ya da 4 tanesini 
okutabileceðiz. Þimdi arkadaþlar, ben bir mühendisin, öncelikle çok iyi yönetim bilgisi, 
çok iyi hukuk bilgisi ama mesleðiyle ilgili uygulamalý bilgisi, teknik hukuk bilgisini 
artý finans bilgisi yönünde formasyon almýþ olmasý gerektiðini düþünüyorum. Dün 
akþamdý sanýyorum ya da deðil evvelsi akþam olacak, bizim Ýzmir Milletvekilimiz 
Erdal Karademir'in iki defa tesadüfen mecliste konuþmalarýný dinledim. Bir öðrencimiz 
olarak, övündüm ya da sevindim diyeyim. Ülkenin sorunlarýný çok iyi gözönüne 
getirdi. Bu orman alanlarýnýn satýþa çýkarýlmasý falan. Bu eðitimin ne kadar önemli 
olduðunu arkadaþlarýmýz hala anlamýyorlar mý, bilemiyorum? Zaten Türkiye'de 
Karadeniz'den Selçuk'a, Yýldýz'a bir birliktelikte maalesef Aksoy Hoca ile de çok 
uðraþtýk. Erol Köktürk de bilir. 1982'lerde Trabzon'da baþlayan bir olay saðlayamadýk. 
Þimdi yeni geliþmeler ýþýðýnda bunu yapabilir miyiz? Ýnþallah yapalým diyorum. Tabi 
bu, çalýþmalar sonucu ortaya çýkýyor. Meslektaþlarýmýz bilirler, son 20, 25 yýlda 
Türkiye'de yerleþik alanlar, iki misli arttý ve bunun bir maliyet analizini genel hizmet 
alanlarý yönünden, 18 ya da eski 42 uygulamalarýyla kamuya kazandýrdýðýmýz alanlarýn 
bir deðerlendirmesini yapýn arkadaþlar, maliyetini çýkarýn, yani 350 milyar Dolardan, 
700 milyar Dolara kadar gidiyor. Yani, bunu bir makro analiz yapýn göreceksiniz. Bu 
bir bilim adamýnýn ya da bir kürsünün Türkiye'ye kazandýrdýðý. Acaba, bu paralarý biz 
kamuya kazandýrmasaydýk, bugün halkýmýz ne durumda olurdu? Yani, bu bir realite, 
bunlarý bilelim, bu eðitimlere, orak atarken, kökünden bunlarý kaldýrýrken bunlarýn 
formasyonlarýný da düþünelim diyorum. Yani, bir opsiyonel sistemle bunlardan mesela 
lisans eðitimde falan devreye sokulabilir diye düþünüyorum, çok önemli bir konu 
olduðu için, benim anabilim dalým olduðu için deðil. Mesela taþýnmaz deðerlemesi de 
bu konuda en önde gelen baþlýklardan birisi. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler Hocam, saðolun. 

KATILIMCI - Erol Hoca'm, katýlým çok azaldý. Dýþarýda anons yapma imkanýmýz var 
mý? 

ÜLKÜ - Þimdi dýþarýya sanýyorum þunu söylesek hemen geleceklerdir. Kamu Ýhale 
Yasasýyla ilgili yeniden eðitim açýldý desek, hemen geleceklerdir. Demek ki, biz 
geleceðe deðil, günümüze yönelik bilgiler istiyoruz diye düþünüyorum. Ben þunu 
söylemek istiyorum. Biz Hep baþkalarýndan bir þeyler istiyoruz. YÖK'den bir  þey 
istiyoruz, hükümetlerden, siyasal iktidarlardan bir þey istiyoruz. Ben kendi 
kendimizden önce bir þey isteyelim önerisinde bulunacaðým. Bir kere odamýz önce 
kendi yönetmeliðinde deðiþiklik yapabilmesi için TMMOB yönetmeliðinde bir 
deðiþiklik talebinde bulunmalý ve artýk oda yönetimlerimizde bir eðitim sekreterimiz 
olmalý. Artý, bütün odalarýmýzda biz dahil, bütçelerinden meslek içi eðitime belli 
oranda bir pay ayrýlmalý. Bu dediðimiz hizmet içi eðitim, meslek içi eðitim ve 
üniversitelerle olan ortak çalýþmalarýmýzýn finansmaný belli olmalý. Eðer bunlarý 
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yapabilirsek, sanýyorum en azýndan somut adýmlar atmýþ oluruz. Baþkalarýndan 
talebimiz çok daha kolay olur diye düþünüyorum. Genel kurulumuza bunu 
götürmeliyiz diye öneriyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Ahmet Hocamýza verelim. 

AHMET BEY - Ben teþekkür ederim. 14 madde, bunlarýn eylem planý halinde 
düzenlenmesi mümkün deðil. Bu çalýþma, bu kurultay, Oda'nýn bir kurultayýdýr. Demek 
ki, Oda'nýn yapabileceklerini dikkate alarak burada hedefleri belirlemek gerekir 
zannediyorum. Ve benim görüþüme göre birinci, ikinci, üçüncü, maddeler  önemli ve 
eylem planýna geçirilebilir. Nitekim Sayýn Baþkanýn dediði gibi, öðrenmeyi öðrenme 
ve yaþamayý saðlamak için hizmet içi eðitim çalýþmalarýna tüm kurumlar bazýnda, 
yeniden baþlanmalý denildiðine göre bunun koþullarý belirlenecek demektir. Önemli 
olan bunu dile getirmektir ve  en son 13. ve hayýr sadece 14. madde Meslek Odasý 
bilincinin geliþtirilmesi baþka bir þey daha var. Evet, harita teknik yüksek okullarýnýn 
konumu, nedir o?

KATILIMCI - Meslek yüksek teknik okullarý

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Aslýnda öyle bir madde vardý ama þu anda yok olmuþ. Hiçbir 
þey vardan yok olmaz ama olmuþ yani. 

AHMET BEY - Belki orada konsey diyoruz ya konseyi Oda oluþturabilir, Oda 
çaðýrabilir. Oda finansmanýný saðlayabilir, oluþturabilir konseyi. Yani, bu bir mesleki 
hizmettir. Onun içersinde diðer maddeleri temenni olarak konseye verir araþtýrmasýný 
isteyebilir. Evet, teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler hocam, saðolun somut katkýlarýnýz için. Rasim 
Hoca'mýzda mikrofon. 

RASÝM DENÝZ -  Bir iki þey de ben söyleyeyim. Aslýnda bütün bu tartýþmalar þunu 
gösteriyor ki, bu ulusal ve uluslararasý akreditasyon sisteminin kurulmasý ya da bir 
adým geriye gidersek yüksek öðretimde kalite güvenliðinin kurulmasý ya da  yüksek 
öðretimde yeniden yapýlanma bu söylenen problemlerin çözümüne önemli katkýda 
bulunacak, çözümünü saðlayacak bir sistem. Bütün bu düþünceler, bu sistem içersinde 
eðitim programýna, öðretim programýna aktarýlabilir. Staj da öyledir. Eski stajýn anlamý 
þimdi deðiþtirilmiþtir. Stajdan program ne bekliyorsa, öðrencisini  öyle gönderir. Sadece 
stajdan kurumlarýn çalýþma düzenleri ve  deðiþik alanlarda mesleðin uygulanmasý 
istenirse o þekilde staj düzenlemesi  yapýlýr. O zaman öðrenci o þekilde gider  ve görüþü 
ve bilgisini arttýrýr. Bilgi, þimdi eskiden biz  bilgiyi artýrmak için, ölçmeyi öðretmek için, 
bir takým þeyleri öðretmek için  staja gönderirken, þimdi amacý deðiþti.  Deðiþik 
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kurumlarda uygulamalarý görmek, insan iliþkilerini kavramak için gönderiliyordu. 
Takým çalýþmasýný öðrenmek için gönderiliyordu. O zaman o þekilde yönlendirir. 
Söylenenler o açýdan doðru ama bunlarýn yönlendirilmesi mümkün. Bunlarýn sisteme 
sokulmasý gayet kolay. Bunlarýn çoðu, bizde de öðrencilerimizin anketlerinde de hepsi 
çýkmýþtýr. Yani, farklý bir þeyde deðil. Ayný anlamda bir paralellik var. Programa 
sokulabilir. Dolayýsýyla bir kalite güvenliði sistemi her bölüm tarafýndan kurulursa, o 
zaman bölümler arasýnda da bir rekabet ortamý ortaya çýkar. Bu önemlidir çünkü. Biz 
genelde bir takým kurallarý düzenlersek o zaman bölümler arasýndaki bu ortamý da 
ortadan kaldýrýrýz. Bu da eðitim, öðretim programlarýnýn iyi yürütülmesinde büyük bir 
sakýncadýr. Rekabet ortamýnýn olmasý lazým. Burada komisyon kurulmasý nereden 
geldi, derseniz, ben 1 sene önce ÝSO'nun bir programýnda mesleki diplomalar ve 
akreditasyon için bir bölümler arasý eðitim konseyinin, odaya bir akýl danýþmanlýðý 
yapmasý gerektiði konusunda bir madde vardý. Oradan almýþtým. Sonra dedik ki, bunu 
hayata geçirelim. Ýþte Konya'da söylendi. Bir araya gelindi. Ama tabi böyle bir 
danýþmalar kurulunun olmasý, ulusal ve uluslararasý akreditasyondaki durum 
deðerlendirmesi açýsýndan önemlidir. Ama fiili olarak yapýlacak fazla da bir þey yoktu. 
Her bölüm kendi içersinde kadrosuyla bir takým ulusal ve uluslararasý akreditasyon 
çalýþmalarýný kendi yürütmek zorundadýr zaten. Bu kadronun görevidir. Akreditasyon 
çalýþmalarýnýn amaçlarýndan biri þudur; hocanýn aldýðý paranýn karþýlýðýný verip 
vermediðinin ölçüsüdür. Bu FÝG tarafýnda da öyle ortaya konmuþtur. Dolayýsýyla bu 
sistem çalýþtýrýlýrsa, bir çok þey ortadan kalkar, bir çok yakýnma ortadan kalkar diye 
düþünüyorum. Önemli olan böyle bir  sistemin kurulmasýnda paydaþ olarak herkesin 
destek vermesinde diye düþünüyorum. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler Hocam. Buyurun Tevfik Bey

TEVFÝK AYAN - Aslýnda ben, konu herhalde bitecek diye merakla bekledim. Bir defa 
zannediyorum, çözüm önerileri arasýnda bir  tek çözüm önerisi sadece, konsey 
kurulmasý olmasa gerek. Baþka öneriler de gelecek mi diye onu bekliyorum, biran önce 
de ona geçsek. Çok fazla uzadý diye Sayýn Forum Yöneticisiya, biraz eleþtiri 
yöneltiyorum. Ama bu arada, bunlarý beklerken Ahmet Hocanýn söylediði, bu konseyi 
Oda düzenlesin. Ýþ deðil, bu basit bir olay dedi. Ben onu, hiç öyle görmüyorum. Eðer 
biz bunun yararýna inanýyorsak tamam bu iþlevi Oda üstlensin. Ana aktör Oda olsun. 
Buna karþý deðilim, en iyi de o olur. Ben de taraftarým ona ama bunun yasal altlýðýnýn 
hazýrlanacak biçimde eylem planýna geçirmemiz lazým. Yasalarda, yönetmeliklerde 
olmayan konseyin baðlayýcý ve koordine edici iþlevi olmayabilir.

KATILIMCI - Þimdi eðitim öðretim alanýndaki hedefler. Özellikle tabi bu hedefler 
içersinde üniversitelerimiz var. Bizim þubemiz içersinde olan 2 tane yeni üniversite ve 
bir tane de açýlmýþ olmasýna raðmen öðrenci almayan bir üniversite var. dolayýsýyla biz 
þube olarak, üniversitedeki eðitim konusunda sýkýntýlarýmýz var. Öyle ise eðitim, 
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öðretim alanýndaki hedefler de,  üniversitelerde hedeflerimiz, açýlmýþ olan 
üniversitelerin iyileþtirilmesi ve bundan sonra plansýz, programsýz üniversite 
açýlmamasý. Bu, birinci temel hedefimiz olmalý. Çünkü, biz bu üniversitelerden 
yaþadýðýmýz sýkýntýlarý biliyoruz. Bu birinci hedefimiz olmalý. 

Ýkincisi; þimdi biz þube olarak aslýnda þu dediðiniz konsey olayýný, þube bazýnda 
düþündük. Jeodezi ve Fotogrametri  Zirvesi diye Zonguldak'ta toplamayý 
düþündüðümüz bir doruk var. Orada öðretim üyeleri, öðrencilerin katýlacaðý birkaç 
günlük bir etkinlik, kültürel, sosyal ve mesleki etkinlikler burada bir çok konularda 
konuþulacak gibi. Bunu nasýl gerçekleþtiririz? Tabi ki, bu Oda'nýn organizasyonu, 
bizim þubenin organizatörlüðünde olacak. Bunu Mayýs, Haziran aylarý içersinde 
düþündük ama çalýþma programý yoðunluðu içersinde muhtemelen önümüzdeki 
üniversite sezonu açýlýþý, sonbaharda sanýyorum gerçekleþtireceðiz. Burada bir 
arkadaþýmýn, böyle bir konsey kurulacaksa, mutlaka öðrenciler de olmalý, temel 
hedefimiz, gençliðimizden beri baðýrýyoruz. Demokratik üniversite, demokratik 
üniversite içersinde öðrenciler de mutlaka yer almalýdýr. Eðitimin en önemli 
unsurlarýndan biridir. Bir þey daha söyleyeceðim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Toparlayalým ama lütfen.

KATILIMCI - Toplayacaðým. Þimdi eðitim alanýnda, þöyle  söyleyeyim. 
Üniversitelerin uygulamaya yönelik program içersinde olmasý, birde uygulamadan 
dersler alarak, kendini geliþtirmesi. Bunu Hüseyin Evran arkadaþým biraz söyledi. 
Öðrenci aktarýmý konusunda. Burada bir sorun var. Üniversitelerin bu çok somut  bir 
sorun, açýkça söyleyeyim. Erol Hoca'mýn hoþgörüsüne güvenerek, üniversitelerin 
müteahhit gibi çalýþmasýndan ziyade uygulamaya yönelik bu hizmetlerini yaparken, 
döner sermaye hizmetlerini, uygulamalardan ders  almasý anlamýnda hizmet yapmasý 
lazým, bu döner sermayenin. Müteahhit gibi olmamasý lazým. Bizim karþýlaþtýðýmýz 
somut olaylar var. Teþekkür ediyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Arkadaþýmýza verelim.

SERKAN KIRAN - Ýyi günler adým Serkan Kýran, Çanakkale'den katýlýyorum, özel 
çalýþýyorum. Özellikle þu konsey tanýmýna biraz takýldým da. Çünkü, konsey biraz 
herhalde bu tür kurumlarda tartýþma konularýný ya da daha sonrasýný geliþtirebilmek 
için eðitim ya da mesleki problemleri biraz daha katýlýmcý eþit iliþkiler üzerinden 
oluþturulan, belki de daha kýsa süreli toplantýlarla geniþ katýlýmlý, belki bu þu anda 
yapýlýyor, internet üzerinde bir sürü STK, çok hýzlý bir þekilde bir iliþki içerisine 
gerilebiliyor. Bu bir oda ve mekan sýnýrlamasý içerisinde bir tanýmlama yerine baþka bir 
tartýþma platformu gibi düþünülebilir. Deminden beri konuþuyoruz,  üniversitedeki 
eðitimi yine eðitimi aslýnda ikinci maddede yazýlmýþ ama buradaki en fazla konuþulan 
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þey açýsýndan söylüyorum. Bir sýnýrlar içerisinde çizdik. Ben ne kadar oldu? Herhalde 5 
yýl oldu ama eðitimimi hala devam ettiriyorum. Bu eðitim tabi ki, ben bu hayatý 
birilerine emanet ettiðim zaman, hala da devam edecek. Ancak, bir taþrada, ufak bir 
þehirde olduðumdan dolayý çoðu þeye ulaþma konusunda problem yaþýyorum mesela 
bu konunun biraz aþýlmasý gerekiyor. Yani, mekana ve zamana baðlý bir eðitim dýþýnda 
bilginin internetten çok daha fazla yaygýnlaþabileceði, belki internet üzerinden eðitim 
çalýþmasý yapýlabileceði bir organizasyon da düþünülebilir. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Herhalde toparlamamýz gerek artýk. Bu 
çalýþma grubunun baþkaný olan arkadaþýmýza son sözü vermiþ oldum.

ÇELÝK - Teþekkür ederim biz, ikili, konuþacaðýz. Çünkü, çalýþma grubu 
arkadaþlarýmýzdan biri burada. Haluk Hocamýz, ben önce ona vereceðim sonra kendim 
konuþacaðým. Dolayýsýyla konuþmamý ikiye bölmüþ oluyorum teþekkürler.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Zamaný da ikiye bölmüþ olacak mýyýz? 

HALUK BEY - Evet, zamaný da hatta beþte birine bölebilirim. Þimdi doðrudan, dolaylý 
da olsa, bir süreç içerisindeydik. Bu baþlýklar çok güzel,  çok iyi düþünülmüþ, 
planlanmýþ, katký koyan bütün meslektaþlarýma teþekkür ediyorum. Çok daha iyi katký 
koydular. Baþlýklarýn içini doldurmak anlamýnda belki de amaç kapsamýna alabiliriz. 
Þimdi amacýmýz ne olmalý? Bu gün biliþim teknolojisinin elinde bir üretim iliþkisi var. 
Küresel sermaye diyoruz, ilk günden beri ve bu küresel sermaye belli, dünyanýn belli 
bölgelerini ve belli ülkelerini belli rolde istiyor. Çok açýktýr, doðrudan söylüyorum, 
kullanýcý ve tüketici olmalarýný istiyorlar. Þimdi biz bu anlamda bütün çalýþmalarý  
kullanýcý ve tüketici olarak mý yapacaðýz? Yoksa bu uygarlýða katký koymayý mý 
düþüneceðiz? Yani, bizim meslektaþlarýmýz oldukça yeteneklidir. Çok iyi kullandýk 
teknolojiyi, çok da iyi tüketirler. Bir meslektaþým bilgisayar çöplüðünden söz etti.  Yýlda 
bir bilgisayarlarýmýzý hep tüketiriz, onlarý çöpe atarýz yenisini kullanýrýz. Bu süreci 
burada bütünleþtirmemiz gerekiyor. Buna karar vereceðiz, bu anlamda amaçta bunu 
koyabilirsek belki çok iyi bir  hedef olur, yani genelinde hedef olur. Mühendis, 
mühendislik ürünü üretirken bilinci olmasý  gerekiyor. öðretim üyesi, mühendisi 
yetiþtirirken bir bilinci olmasý gerekiyor, bilim adamý araþtýrma yaparken, bir bilinci 
olmasý gerekiyor. Bu da bir ortak bilinçtir, bir hedeftir. Ýþte yabancý dillere deðiniyoruz, 
yani bunlar çok açýk. Bilim adamlarýmýz araþtýrma yaparken, biz bunlarý anadilimizden 
sakýndýrýyoruz. Meslek kamuoyumuza sunmadan önce, buna karar veren, üretim 
araçlarýný elinde bulunduranlara sunmamýz zorlanýyor. Önce onlara sunacaðýz, daha 
sonra uygun görürsek, ihtiyacýmýz da varsa, kamuoyumuza da duyururuz. Bu da bir 
çeliþki. Evet, özetledim. Amaç fonksiyonumuza böyle bir bakýþ açýcý koymamýzda 
fayda var, teþekkür ederim.
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ÇELÝK - Teþekkürler. Bu oturumun bu bölümü bitmek üzere eðitim, öðretim. Erol 
Hocamýz bana konuþma hakký vermiþti. O zaman bir eylem planý içerisinde olayý 
aksettirmeye çalýþmýþtým. Þimdi bu eylemi teklif ediyorum. Yani, þu anda bu eylemin 
burada bir þekilde dinamik hale geçebilmesi için bir eylem teklif ediyorum. Eylem de 
þu; bu konseyin kurulmasý için,  ama buradaki katkýlar dahilinde mesela arkadaþýmýz 
biraz önce çok güzel bir katký verdi; onu konseyin misyonu içersine alýp, yani konseyin 
görevleri içersine alýp, o tür çalýþmalarý tüm tabana yayarak öðrenciler dahil, tabana 
yayarak ve internet ortamlarýnda bu olaylarý tartýþabilir hale getirip, konseyi bir motor 
güç durumuna geçirmemiz de mümkün olabilir. Çünkü, bu iþi sürükleyecek bir 
disipline ihtiyaç var. Bu disiplin de demokratik bir þekilde oluþmasý gereken bir 
disiplin. Biz öðrencileri unutmadýk, yazmayý unutmuþuz. Aslýnda hep onlarý 
düþünmüþtük ama insan burnunun ucunu görmezmiþ, herhalde oradan kaynaklanýyor. 
Tabi ki, bu konseyde öðrencilerin söz haklarý olmasý lazým, öðrencilerin oy haklarý 
olmasý lazým. Ve Tevfik Hocama da katýlýyorum. Bu konseyin yaptýrým gücünün veya 
bu konseyin devamlýlýðýnýn, sürekliliðinin saðlanabilmesi ve korunabilmesi içinde bir 
yasayla oluþmasý son derece yararlý olur diye düþünüyorum. Bunun için de mutlaka 
özellikle bugünlerde iyi bir fýrsat  belki, YÖK yasasý deðiþiyor biliyorsunuz. YÖK 
yasasýna bu teklif yapýlabilir. Bütün bölümler, bu güzel düþünceden yararlanabilirler 
diye düþünüyorum. Sadece harita sektörü deðil. Diðer sektörlere de bir katký vermiþ 
oluruz. Ben eylemin þu anda nasýl gerçekleþtirilebileceði konusunda en azýndan ilk 
meyvelerinin nasýl atýlabileceði konusunda bir öneri yapmak istiyorum. Demin de 
söylemiþtim. Harita Kadastro Mühendisleri Odasý  bunun sorumlu kurumu olmasý. 
Ama sorumlu kurum derken, tesisinde sorumlu kurum olmasý. Dolayýsýyla eylemin ilk 
adýmý olarak Pazartesi günleri toplanýyor yönetim kurulumuz, genel merkez yönetim 
kurulumuz, Pazartesi günkü yönetim kurulu gündemine bunu madde olarak sokmalý, 
tartýþmalý ve bunu gerçekleþtirecek planlamalarý, stratejileri saptamalý ve diðer burada 
teklif edilen iþbirliði kurumlarý ve bu iþin motor gücünü yapacak çalýþmayý orada karar 
altýna almalýdýr diye düþünüyorum. Bu son derece anlamlý ve baþkanýmýz da burada, 
sekreterimizde burada, eðer bu konuda bunu gündemlerine alacaklarý konusunda bize 
burada bir þöyle kafa bile sallasalar aslýnda þey yapabiliriz. Evet, aldýk onayý. 
Dolayýsýyla eylem baþlamýþ durumda. Bu eylemin yayýlmasý gerekiyor. Bakýn 
Konya'da aslýnda böyle bir çalýþma baþladý. Demin, Ýlyas arkadaþýmýz Ankara Þube 
Baþkaný da bir jeodezi zirvesinden bahsetti. Bunlar çok önemli, bu fýrsatlardan 
yararlanýlmasý gerekiyor ve ben eylemin geçekleþtirilmesi anlamýnda, Trabzon'daki 
Genç Haritacýlar Günleri'nde ilk toplantýnýn da gerçekleþtirilmesini teklif ediyorum ve 
bütün jeodezi fotogrametri bölüm baþkanlarýnýn, ana bilim dalý baþkanlarýnýn ve diðer 
teklif edilen, yönetim kurulunda tartýþýldýktan sonra teklif edilen bu iþ birliði yapacak 
kurumlarýn bir araya getirilmesi için bir bayraðýn artýk yavaþ yavaþ göndere 
çekilmesinin zamaný olduðuna inanýyorum bunu da teklif ediyorum. Teþekkür 
ediyorum. 
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FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Bu eðitim konusunun bu kadar konuþulmuþ 
olmasýndan mutluluk duyduðum için sonuna kadar her söz alana söz vermeyi gerekli 
gördüm. Çünkü, her þey oradan baþlayacak sonuç olarak. Yani, bir altyapýya dayanacak 
ki, eylemlerimiz bir bilgi tabanýna dayanacak ki, saðlam bir yapý üzerinde 
yükselebilsin. O nedenle bu gelmiþ olan önerilerin hepsine çok çok teþekkür ediyorum. 
Kuþkusuz baþlýklarýn hepsi tek tek deðerlendirilemedi, bir eksiklik ama bir de zaman 
kýsýtýmýz var, onu da göz önünde bulundurmak zorundayýz.

Deðerli meslektaþlar, zaman ilerliyor, yorgunluk var. Tabi, kurultayýn bir de bugün 
dördüncü günü. Gidenler var, ayrýlanlar var aramýzdan. Zaten geç de baþladýk. Kamu 
sektöründeki hedefler baþlýðý altýnda buna ayrýca bir tartýþma açmayý düþünmediðimi 
ifade etmek istiyorum. Zaten kamuda yeniden yapýlanma konusunda bunun içine 
yönelik bazý tanýmlarla ilgili düþüceler dile getirildi. Bu, tartýþma süreci içinde bence 
yeniden Odamýzýn merkez organlarýnca deðerlendirilecektir ve tartýþmaya açýlacaktýr 
diye düþünüyorum. Bizi þaþýrtan nokta þu olmuþtu; bütün bu tartýþmalarýn içinde kamu 
alanýyla ilgili deðerlendirmeler en az þeyi tutmuþtu. Yani, bu bizi çok þaþýrtan bir þeydi. 
Kamu kurumlarýndaki meslektaþlarýmýz buna yönelik çok fazla ilgi göstermediler. 
Demek ki, birazcýk daha hazýr metinlerle bu tartýþmalarý derinleþtirmemiz gerekiyor.

Yerel yönetimler alaný var aslýnda, meslektaþlarýmýzýn büyük bir bölümünün çalýþtýðý 
ve iliþkide olduðu bir yerel yönetimler aðý var. Bu alanlarla ilgili neler söylersiniz? Bir 
on dakika içersinde birkaç tane düþünceyi tartýþmaya açýlabilecek birkaç tane 
düþünceyi almayý deðer buluruz aslýnda. Bir öneri aslýnda þu; ýsrarla dile getirilen. 
Türkiye'de 3227 tane belediye var. Bu belediyelerde böyle bir tip örgütlenme yok. 
Dolayýsýyla, aslýnda bütün belediyelerde 3030 olan yerlerde, iþte büyük þehir belediye 
modeli, diðerlerinde 1580'in geçerli olduðu yerlerde ona göre bir harita hizmetleri 
örgütlenmesi tanýmlanmalýdýr. Öyle bir öneri var. destekler misiniz, böyle bir öneriyi? 
Buyurun.

ÖZGÜR KARATAÞ - Yansýda gözüken yerel yönetimlerdeki hedeflerin tamamýnýn 
eylem planýna alýnmasýný ve en kýsa sürede geçekleþtirilmesini destekliyorum, teþekkür 
ediyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu konuda düþünce belirtmek isteyen var mý? 

KATILIMCI - Yerel yönetimler ve hedefleri konusuna, aslýnda ben bir maddenin daha 
eklenmesini istiyorum. Burada bir eksiklik var. Yerel yönetimler sadece belediyelerle 
sýnýrlý deðildir. Ýl genel meclis üyeleri de vardýr. Bana göre yani, oda birimlerinin il 
genel meclis üyelerine birer tane destek bulmasý gerekir. Çünkü, Bayýndýrlýk Bakanlýðý  
ile yaptýðýmýz tüm iþler, il genel meclisi üyeliklerine gitmektedir. Bir de bu halihazýr 
harita hizmetlerinin belediyelerde kurumlaþmasý için;  1580 ve 3030 sayýlý yasalara 
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gerekli düzenlemelerin formüle edilmesi konusunda da bilhassa ben bu 3030'la ilgili 
büyük þehir belediyelerinin yönetmeliklerine, haritacýlarla ilgili dallarýn kesinlikle 
girmesini gerektiði inancýndayým. Þöyle ki,  bir Samsun bir de Kayseri'de TUS 
hizmetleri konusunda direkt yönetmeliðin içerisine girdi, 3030'un içine girdi. Yani, 
belediye yönetmeliðinin içine girdi ama baþka hiçbir belediyede herhalde bu konuda 
bir çalýþma yok. Bunu odamýzýn dikkatle incelemesi gerektiðine inanýyorum. Bir de 
yerel yönetimler hedefleri konusunda da siyasi bir olgunun içinde olmasý lazým bana 
göre Oda. Çünkü, yerel yönetimlerde siyaset çok önemli. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Oda ne yapabilir ki o konuda? 

KATILIMCI - O konuda örneðin, il genel meclisi üyeliklerinin içersine girmesi lazým 
veya bir üst kurul kurularak. Eðer sivil toplum örgütüyse bizim odamýz, eðer bir sivil 
toplum örgütüyse, yani, sivil toplum örgütünün tanýmýnda da siyasi bir boyut varsa, 
birde ekonomik bir boyut varsa demek ki, sivil toplum örgütüdür. Onun için bir  üst 
kurulun yerel yönetim organlarýnýn içine girmesi gerektiði inancýndayým, yani seçimle 
deðil. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yani, belediye meclislerinde TMMOB temsilcilerinin seçim 
koþuluna baðlanmadan temsil edilmesi. 

KATILIMCI - Evet, yoksa haritacýlýk bana göre yerel yönetimlerde sona doðru gidiyor 
kanýsýndayým. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler baþka söz almak isten var mý bu konularda? 

KATILIMCI - Ben yerel yönetim deyince, yerinden yönetim anlamýný çýkarýyorum. 
Yerinden yönetimin çok güçlü hale getirilmesi gerektiði inancýný taþýyorum. Bu 
durumda þunu, þöyle uygulanýrsa uygundur diye düþünüyorum. Köylerin, köy 
statüsünden çýkarýlarak belediyelere baðlanmasý ve güçlü yerel yönetimlerle oranýn, 
haritasý dahil, kadastral hizmetleri dahil tüm üretimlerinin de güçlü yerel yönetimlerle 
halledilmesi gerekir. Aksi taktirde Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün ben 3000 
yýlýnda da Türkiye'deki kadastro hizmetlerini bitireceðini ve…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Eleþtiri yapmayacaðýz. Yani, yok böyle bir þey. Nereden 
biliyorsun, bitireceklerini söylüyorlar.

KATILIMCI - Bu alaný özel sektöre açmayacaðý kanaatindeyim efendim. Özür dilerim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi tabi bizim ülkemizde bu alan tartýþýlýrken bir gerçeði 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaç hükümet döneminden beri, bir mahalli 
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idareler reformu diye bir kavram, kaç tane taslak, tasarý tartýþýlýyor, elden ele dolaþýyor 
ama bir türlü de gerçekleþmiyor. Tabi ki, Türkiye'nin bu yönetim modeli konusunda 
bazý kararlar vermesi gerekiyor. Ama bu çok da kolay bir þey deðil. Ancak, öneriniz 
doðrultusunda þu söylenebilir. Bizlerin de oda olarak,  meslektaþlar olarak bu mahalli 
idareler tartýþmalarý içinde daha yoðun bir biçimde yer almamýz gerekiyor diyorsunuz. 
Teþekkürler, Baþka? Baþka söz almak isteyen? Evet.

YALÇIN YENÝARAS - Yalçýn Yeniaras, Biltek Limited Þirketi. Bu komisyon 
çalýþmalarý içerisinde yeni hazýrlanmakta olan yerel yönetimler yasasýnýn niye 
alýnmadýðýný merak ediyorum doðrusu? O yasayý çok yakýndan takip etmek gerekiyor. 
Çünkü, komisyonlardan yerel yönetim… belediyeler birliði komisyonlarýndan geçen 
þekliyle, duyduðum kadarýyla halihazýr harita, imar planý ve uygulamasý birlikte hayata 
geçirilmek koþuluyla, yeni yerel yönetimler yasasýnýn çýkarýlmasý hedefleniyor. Bizim 
mesleðimiz açýsýndan bu, çok can alýcý bir nokta, bunun içersinde bu konseyin 
çalýþmasýnýn çok önemli olduðunu düþünüyorum. Çünkü, tekbaþýna bir iktidar söz 
konusu. Belki, 2004'deki yerel seçimlerden sonra çýkarýr yasayý ama eninde sonunda bu 
yasa çýkacaksa bu þekliyle çýkmasýna bizim her aþamada destek vermemiz gerekiyor. 
Yeni iþ alanlarýnýn açýlmasý açýsýndan çok önemli buluyorum bunu ben.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Deðerli meslektaþlar söyledim az önce, tartýþmalar var. 
Þehircilik imar yasasý konusunda, mahalli idareler konusunda tartýþmalar var. Elinizde 
bilgi, belge varsa odayý besleyin,  gönderin, taslaklar varsa gönderin tartýþýlsýn,  görüþler 
oluþturulsun. Dün, önceki gün burada 3 tane parlamenterimiz yan yana geldiler. Bize 
söz verdiler. Dediler ki, biz mesleðimiz adýna,  3'ün iki tanesi bir partiden, diðeri ayrý 
partidendi ama üçü de dediler  ki, biz elbirliði ile parlamentoda sektörümüzün sesi 
olacaðýz. O zaman demek, bizim bazý þeyleri üretip odamýzýn desteði ile bu 
parlamenterlere ulaþtýrmamýz gerekiyor. Yani, buralarda bu dile gelen görüþleri eðer 
varsa eriþtiðiniz belge, taslak, tasarý bunlarý odamýzla paylaþmaya yönelmeniz 
gerekiyor. Oralarda süzgeçlendikten sonra da bu milletvekillerimize taþýmamýz 
gerekiyor. Sanýyorum yerel yönetim alanýyla ilgili eylem planýnda, yani tartýþalým 
burada biz burada bir sürecin tartýþmasýný yapýyoruz. Þu öneriler artý birkaç tane somut 
öneri ki, Özgür arkadaþýmýz iyisiniz deðil mi Özgürler? Yani, bir sorun yok daha deðil 
mi? Güzel, dinleyebiliyorsunuz bizi halen. Özgürler çalýþkan bir biçimde bize 
yansýlarda gelen önerileri aktarýyorlar, gördüðünüz gibi bu doðrultuda dilerim, 
önümüzdeki dönemde daha yoðun bazý çalýþmalar yaparýz. Bir arkadaþýmýza daha söz 
verelim ve toparlayalým burayý. 

AHMET ÝPEKCÝ - Belediyelerde çok yoðun olarak çalýþan bir insaným. Belediye 
yönetimleri biliyorsunuz seçimlerle geliyor, baþkaný olsun, meclis üyeleri olsun. 
Gözlemlediðim þu idi; ülkemizin genel eðitim seviyesindeki düþüklükten dolayý, 
buraya seçilen insanlarýn da çok büyük oranda eðitimsiz olduklarýný gözlemledim. Bir 
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mühendis deyince, haritayý da, makineyi de, inþaatý da hepsini ayný kategoriye koyuyor.  
Bir elektrik mühendisiyle, harita mühendisinin ne olduðunu bilmeyen, belediye 
baþkanlarý, meclis üyeleri var. Dolayýsýyla bunlar, bu mesleklerden ne istediklerini dahi 
bilmiyorlar, bu meslekleri dahi tanýmýyorlar. Þöyle bir þey yapabilir miyiz? Cahil olan, 
seçilmiþ meclis üyelerini ve belediye baþkanlarýný eðitmek üzere çok basit bir el kitabý 
hazýrlayalým. Mahalli idareler genel müdürlüðü ile iþ birliði içersinde TMMOB 
iþbirliði içersinde. Bir kere hangi mühendis ne iþ yapýyor onu öðrensinler. Onu 
öðrenmeden elektrik mühendisinden harita hizmetini istiyorlar. Onu öðrenmeden 18 
uygulamalarýnda arsalar nasýl hiç edilir onu öðrenmek istiyorlar. Bir mühendisten 
bekledikleri hizmeti, bilmedikleri için kafalarýna göre yol yapýyorlar, yolu pahalýya mal 
ediyorlar. Bunlar bu ülkenin gereçleri, önce bu meclis üyeleri adaylarýný, belediye 
baþkan adaylarýný eðitmemiz gerekiyor. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler bu çok somut bir öneri, yerinde de bir öneri 
sanýyorum iþte kayýtlarýmýza girdi bir biçimde deðerlendirilecek. Bu bölüm için 
yaptýðýnýz katkýlar için de çok teþekkür ediyorum. Ve bir baþka alana, özel sektör 
alanýna geçelim zaman da daralýyor ve yorgunluklar da artýyor çünkü. Salonda kaç tane 
özel sektör temsilcisi var. 1, 2, 3,  5, 6, 10 tane. Özel sektör nerede? Ýhale peþinde mi? 
Burada yoklarsa nerede bunlar?  Þimdi biz 10 kiþi ile mi özel sektörün dertlerine çare 
arayacaðýz burada?

AKDAÐ - Bu kadar bulduðuna þükret.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýyi rakammýþ, o zaman tartýþmayý açabilirim. Peki, bu rakam 
çok iyi bir rakam olarak görülüyor 10, 11 kiþi. Bu süreçte tabi ki özel sektör ve sorunlarý 
daha ciddi bir biçimde ele alýndý gördüðünüz gibi bir çok hedef bu süreçle beraber dile 
getirildi. Ýþte bizden önceki oturumlarýn sarkmasýnýn bir nedeni de buydu. Ýþte Kamu 
Ýhale Yasasý tartýþýlmaya baþlayýnca sorular patlamaya baþlýyor. Tabi ki, hep dile 
getiriliyor özel sektörün yapýlanmasý konusu ve birçok meslektaþýmda da gözlüyorum, 
özel sektör aslýnda, kendine yeni çözümler arama, yeniden yapýlanma konusunda 
çözümler tartýþýyor kendi arasýnda. Þirketlerin yapýsýnýn çok güçlü olmamasý, lisanslý  
ölçme bürolarý ya da ismi ne olacaksa, bu sürecin açýlmasýyla ilgili hedefler var. Özel 
sektörün iþ alanlarýnda bir týkanma yaþandýðý ve yeni iþ alanlarýnýn açýlmasý konusu hep 
dile getiriliyor bir hedef olarak konulmalý deniyor. Birim fiyat eksikleri ve aþaðýya 
doðru inen tam 24 maddelik hedefler kümesi var. Çok hýzlý bir biçimde bunlar 
arasýndaki öncelik iliþkilerini dile getirmenizi sizden rica ediyoruz. Tabi özel sektör 
deyince bir espriydi yalnýzca özel sektörle tartýþmayacaðýz, eðitimde olacak bunun 
içinde, kamu olacak, kamu özel sektör iliþkileri de bu iþin bir boyutu tabi ki, dolayýsýyla 
bunlarýn hepsini bir bütün içinde düþünmek ve ele almak gerekiyor. Unutulan bir hedef 
var mý bunun içinde? Özel sektör temsilcileri baktýðý zaman þu hedefler de konmalý 
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denilen unuttuðumuz bir hedef var mý acaba? Biz süzgeçlemeye çalýþtýk ama 
gözümüzden kaçan bir þeyler olabilir.

AYHAN BEY - Özel sektör kendi içinde örgütlenmesini ele almalýdýr.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Yukarýlarda var onlar, Ayhan Aðabey. Özel sektörün yeniden 
yapýlanmasý ya da sektörde çok mühendis ortaklý, güçlü þirketlerin oluþmasý gibi onlarý 
belki içine alabiliriz belki o tartýþmayý ya da onlarýn baþlýðý deðiþtirilebilir. Eksiklik 
saptamasý mý? 

KATILIMCI - Özel sektörde ücretli çalýþan mühendisler var. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, özel sektörde ücretli çalýþan mühendislerin sorununun 
da bu baðlamda ele alýnmasý gerekir diye bir öneri var. Özgür'ler þimdi onu 
yazacaklardýr mutlaka. Evet, Ayhan Bey'e verelim mikrofonu. 

AYHAN KALYONCU - Þimdi baþlangýçta, açýþ konuþmamda da söylediðim gibi 15 
sene evvel konuþtuðumuz meselede özel sektör deyimini o zaman da kullanýyorduk. 
Bu kadar yýl geçtikten sonra sektör özelliðini kazanmýþ mýdýr? Bana biraz kendini 
yenilemiþ olan bir arkadaþ desin ki, biz özel sektör olduk. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Olamadýk, peki ne yapmalýyýz? Olamadýðýmýzý söyledik.

KALYONCU -Bak ne yapmalýyýz? Ýzin verirsen yine eskiye dönerek söylüyorum. 
Ayný noktada duruyoruz da sermaye birikimi olmayan, sürekli  istihdam yaratmayan, 
ezberledim artýk ben bunu, bir takým þeyleri olmayan bir müessese özel sektör deðildir 
diyoruz. Bugün bu konuya ulaþmýþ olan arkadaþlarýmýz var. Siz biraz deðindiniz ona. 
Onlar acaba, geçekten bulunduðumuz bu noktada özel sektör özelliðine kavuþtuk mu? 
diye bana bir açýklama yaparlarsa sevinirim. Bir de örgütlenme meselesinde þunu 
söyleyeyim. Yukarýda yazdýk ya, iki, üç kalem bunun içersine girer demiþtiniz siz. Ben 
aslýnda özel sektör bu noktaya, iþte özel sektör diyorum aðzým alýþmýþ benim de, beni 
de alýþtýrdýlar. Bu noktaya gelmiþ iken kendi  içinde bir örgütlenme modelini 
geliþtirmesi bir dernek veya baþka bir þekilde oraya yüklenen aðýrlýklar var, bu þekilde 
Oda ile yine iþbirliði yaparak, çözüm aramasýnýn yerinde olacaðý kanýsýndayým. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu da bir öneri, burada yok þu anda Ayhan Beyin önerdiði, 
onu da buraya eklememiz gerekiyor demek ki. Sektörümüzdeki sivil toplum ayaðýnýn 
güçlenmesi önerisi aslýnda bu tabi ki. Yani, bu özel sektör ayaðýnda güçlenme olduðu 
gibi diðer alanlarda da olabilir. Sektörümüzün sivil toplum ayaðýnýn güçlenmesi diye 
genelleyebiliriz belki bu öneriyi. Evet, kimde mikrofon? 
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KATILIMCI - Örgütlenme konusunda isim vermeden bir açýklama getirmek 
istiyorum. Yani, özel sektörün örgütlenmesi kendi iç dinamikleri içersinde biz bunu 
1994 yýlýnda yaptýk. Ama 99'a gelince kendi kendini yemeye baþladý. Sonradan yani o 
özel örgütlenmeyi býraktýk. Kendi aramýzda bu bana göre…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Niye? Kavganýz neydi de?

KATILIMCI - Böyle örgütlenmeler ekonomik örgütlenmeler olmalý. Yani, özel sektör 
içersindeki örgütlenmeler kendi içersinde ekonomik olmalý. Ve ekonomik 
örgütlenmenin sonuçlarý baþka þeyleri doðurmamalý. Yani, insanlar eðer özel sektöre 
girdiyse, bir yerde bir ticaret iliþkisidir bu. Bu ticaret iliþkisini diðer insanlar, arz talep 
boyutunda iyi deðerlendirmeli. Bu deðerlendirme sonucunda da yani, örgütlenme 
ondan sonra saðlýk kazanýyor. Yani, þöyle bir yerde, ben bir özel sektörüm, karþýmda bir 
rakibim var. o da özel sektör ama ben onu koruyorum. Bu þekilde ciddi bir örgütlenme 
yaptýk biz. Yalnýz, benim burada eleþtireceðim bir konu var. Bu köy kent projesinin 
canlandýrýlmasý diye bir mesele var, aslýnda öyle bir þeye karþýyým. Þöyle ki eðer o 
olacaksa köy düzenlenmesi ve arazi  toplulaþtýrmasý diye deðiþtirilmesi lazým. Esas 
haritacýlarýn yapacaðý iþ, bana göre o. Çünkü o üretim artýþýný da getirecek bir yerde. 
Bilhassa özel sektörü ilgilendiren konulardan bir tanesi de o. Yani, esas canlanma bana 
göre orada olacak.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler, bu bir öneri, özgür yazacak, köy kent yerine, 
köy yenileme projeleri diye düzeltecek. 

KATILIMCI - Köy düzenlemesi ve arazi düzenlemesi de, yalnýz arazi  toplulaþtýrmasý 
deðil. Hem arazinin hem de tarýmsal alanlarýn düzenlenmesi þeklinde, çünkü arazi çok 
büyük.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Zerrin Hocamýzýn vurguladýðý gibi konuþmasýnda böylesine 
daha iyi perspektifli bir bakýþ kýrsal alanda. Evet.

KATILIMCI - Özel sektörün baþka sorunlarýna gelince en büyük sorunlarýmýzdan bir 
tanesi dün anlatýlan o yeni yönetmeliðin çýkmasýyla birlikte her özel sektöre, benim 
diyen özel sektöre 200 milyar liralýk bir yük bindirdi aslýnda o. Yani, bilmiyorum 
eleþtirmeye pek fazla girmeyeceðim ama þu aþamada, özel sektör sigorta primlerini 
dahi ödeyemez durumda. Yani yanýnda çalýþan iþçisinin sigorta primlerini  dahi 
ödeyemez durumda. Ha bu anlamda bana göre Oda'ya bir görev düþüyor. Tüm ülke 
içersinde çalýþan özel kuruluþlarýn kendi boyutunda yöresel olarak, yani, Ankara bir 
örgütlenmeli, Kayseri bir örgütlenmeli ama parasal örgütlenme yapmalý. Bu artýk ne 
derecede yapýlabilir, bilemiyorum ama biz bunu tam 20 yýl baþardýk. Þimdi açýklamak 
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istemiyorum. Çünkü, hukuksal bazý sorunlar doðacak ve belki bazý arkadaþlar da buna 
þey yapmayacak ama özel isteyen varsa açýklarým. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Þimdi burada bir þey var, bakýnýz. Yeni bir paylaþma kültürü 
diye þirket anlayýþý, ortaklýk kültürü diye bir kavram. Ýzin verir misiniz? Yani, düne 
kadar geldi artýk. Bugüne kadar özel sektör küçük bürolarýyla, aile þirketleriyle bölük 
pörçük yapýlanmalarýyla geldi. Herhalde bundan sonra böyle gidemeyecek. Yani, bunu 
görmek gerekiyor diye düþünüyorum. Yani, dolayýsýyla biz var olan yapýmýzý iç 
dayanýþmalarla koruyalým demek ne kadar  doðru bir yaklaþýmdýr. Bunun tartýþýlmasý 
gerekiyor kanýmca. Öyle deðil mi? 

KATILIMCI - Yeni bir paylaþýmda yani, insanlar kendi kendilerini deðil de, önce 
mesela karþýsýndaki rakibini korumaktan geçiyor. Ve biz bunu ciddi þekilde yaþadýk. 
Hatta belki oda baþkaný falan bilebilirler. Ama þimdi burada anlatmak deðil de biraz o 
hani yasalar filan var ya, o yasalar filan biraz bizleri etkiliyor. Yani, o konuya girersek o 
zaman sorgulamaya giriyoruz. Onun için bana göre, özel sektörle ilgili, eðer yasa var 
kanun varsa, özel sektörün birbirine dayanýþmasýný saðlayacak bir þey, önce o gelmeli. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Geldi iþte yani, kamulaþtýrma yasasý. Yani, daha baþka neyi 
bekliyorsunuz? Öyle bir yapýlanma için. 

KATILIMCI - Ondan sonra biz kendi kendimize þey yapmalýyýz. Hayýr o deðil, yapýlan 
iþlerin, þehirlerdeki veya kentlerde yapýlan iþlerin belli bir þeylerde toplanmasýndan 
ziyade, belli kesimlere daðýtýlmasý adý altýnda olmalý bu. Yoksa kamu ihale yasasý yani 
þu, biz mesela direkt insanlarla ilgili iþler yapýyoruz. Ne yapýyoruz? Direkt insanlarla 
ilgilidir. Ama ihale direkt insanlarla ilgili deðildir. Kurumlarla özel sektör arasýndadýr. 
Salt ihaleyi düþünmeyin, bugün mesela özel 18 yaptýranlar da var. Özel tarlasýný ifraz, 
yaptýranlar da var. Bunlar öyle az deðil  yani, dönümlerce. Onun için yani, bizim sektör 
eðer kalkýnacaksa, bu þekilde kalkýnmalý. Ve sektör de kendi eðitimi için, kendi 
parasýndan, bundan pay ayýrmalý. Hatta þurada bir madde var, Tapu Kadastro 
kontrollük harcý deniyor. O harcý, biz devamlý %5 öderiz. Odamýzýn verdiði þeyden, o 
%5'den bir önceki eðitime para aktarýlmalý, eðer gerçekler ortaya çýkacaksa. Yani, bunu 
demek istedim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler, çok karþýlýklý oldu. Biraz daðýtalým ayný yerde 
yoðunlaþmýþ olduk. Özel sektörle ilgili baþka düþünceler var mý? Oradan gelelim, Ýlyas 
Beyden sonra Ahmet Hocamýza. 

ÝLYAS BEY - Þimdi ben biraz bilirkiþilik konusuna deðineceðim. Özel sektör ile ilgili 
ne hedef olabilir? Yani, bilirkiþilik bildiðime göre bir kamu hizmeti, bir hani olsa olsa  
adalet mekanizmalarýnda kullanýlacak bir þey. Belki hani özel bürolar eliyle bilirkiþilik 
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yaptýrýlmasý gibi bir konu olabilir, o da sanýyorum lisanslý ölçme bürolarý kapsamý içine 
girer. O maddenin biraz deðerlendirilmesini istiyorum. Özel sektördeki hedefler 
bölümünde.

Lisanslý ölçme bürolarý, bu konuda yeni bir çalýþma var. kadastrocu benden baþka yok 
herhalde. LÝHKAB diye. Lisanslý Harita Kadastro Ölçme Bürolarý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Nereden çýkýyor bu isimler?

ÝLYAS BEY - Hayýr þimdi resmi bir çalýþma var. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hayýr öbürüne alýþamadan, birden baþka bir  kavram. Sizin 
haberiniz var mý bundan sevgili baþkaným? 

ÝLYAS BEY - Hayýr þimdi biz bir resmi görev nedeniyle muhatap olduk. LÝHKAB, 
bunu tabi Genel Merkez'imize de taþýdýk. Beraber bir ortak görüþ oluþturduk. Sayýn 
Fahri ÖZTEN'le ancak, yakýnlarda gene kulaðýmýza gelen bir þey var. Bu orman 
kadastrosunun gene bu yeminli bürolar  eliyle yaptýrýlmasý gibi bir hazýrlýklar  var þu 
anda. Buradan kalkarak ben þunu söyleyeyim. Özel sektörle ilgili hedefler orman 
kadastrosunu, Sayýn Orhan Kasap da özel sektörün temsilcisi olarak bizim 
Kastamonu'daki panelimizde çok güzel ifade etti. Þu ana kadar bitirilemeyen veya 
bitirilmiþ denilen kýsýmlarýnda yalan yanlýþ teknik doðruluðu taþýmayan orman 
çalýþmalarýnýn, kadastrolarýnýn, tahditlerinin neyse, yenilenmesi anlamýnda özel 
sektörün orman kadastrosunda teknik anlamda görev yapabilmesi için bu bir hedef 
olabilir. Bir diðer hedef tabi bu þeyle baðlantýlý olarak, yani, tek bir kadastro, orman 
kadastrosuyla normal mülkiyet kadastrosu, o tanýmý öyle diyelim. Tek bir kadastro 
içersinde özel sektörün orman kadastrosu çalýþmalarýnda bulunabilmesi bu da bir 
önemli hedef olabilir diye düþünüyorum. Kýsaca bu kadar.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Tamam, Ahmet Hocamýza verelim.

ÝLYAS BEY - Pardon bir þey daha ekleyeyim. Bir de biraz önce eðitimde akreditasyon 
dendi. Belki özel sektör de bu konuda tartýþýlabilir diye de düþünüyorum.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Lisanslý ölçme bürolarý kapsamýnda ele alýnmasý gereken ya 
da LÝHKAB diyorsunuz, oralarda ele alýnmasý gereken konular evet. 

AHMET BEY - Teþekkür ederim. Benim söyleyeceklerime Ýlyas Bey kýsmen deðindi. 
Þimdi bu özel sektörün yapýlanmasýnýn irdelenmesinde ve yeminli büro dedi Ýlyas Bey 
ben tabi yeminli büro demiyorum. Aslýnda kamu sektöründe de geçerli olmasý gereken, 
sertifikalý mühendis sorununa deðinmek istiyorum. Çünkü, özel sektör eðer örneðin 
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kamunun yapmasý geren hizmetleri de üstlenecek olursa, günün birinde mutlaka 
olmalý, gidiþ öyle görünüyor. O zaman devlet adýna imza atacak demektir ve o yüzden 
belli düzeyde, belli koþullarý geçekleþtiren bir biçimde yeniden bir düzenlemeye, 
eðitime tabi tutulmasý lazým. Biz bunu sertifikalý diyoruz. Kamuda da geçerli bu. Ama 
bizde maalesef öyle bir uygulama yok. Aslýnda geliþmiþ ülkelerde belli sorumluluk 
yüklenen kiþilerin mutlaka önce sertifikalý mühendis olmalarý koþulu getiriliyor. Bunu 
söylemek istemiþtim ben. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler Hocam. Öneride mi bulunacaksýnýz, açýklamada 
mý? Ona göre vereceðim. 

KATILIMCI - Hedef belirteceðim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Somut söyleyelim o zaman.

KATILIMCI - Somut hedef. Þimdi yerel yönetimler yasasý yahut yerel yönetimlerle 
ilgili yeni bir düzenleme çýkýyor. Burada serbest çalýþan arkadaþlar veyahut da özel 
sektörümüze yerel yönetimlerde çok büyük iþ imkanlarý var, yerel yönetimlerin 
içersinde mutlaka kendimize bir yer bulmamýz gerekiyor doðru dürüst ve oradaki 
yapacaðýmýz iþler somut olarak ortaya koymamýz gerekiyor. O bakýmdan o 
düzenlemenin içersine mutlaka girmemiz gerekir. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Neler olabileceðini ileteceksiniz,

KATILIMCI - Evet.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çalýþma grubu baþkaný arkadaþýmýz burada. Demek ki 
bunlarý yeni iþ alanlarý baðlamýnda deðerlendirmek gerekiyor. Ýlgileniyorsunuz, 
arkadaþýmýzla baðlantý kurmanýzda yarar var. Baþka bu konuda kim, ne söyleyebilir? 
Hazýrlanýyor bir þeyler söylemek için sonra Erdal aðabeye söz vereceðim tabi. En 
büyük iþkenceyi yapacaðým ve 3 dakikada bitirmesini isteyeceðim kendisinden.

KATILIMCI - Aslýnda Erdal Beyden önce konuþmanýn dezavantajlarý var. Yani, daha 
sonra söz alsak iyi idi ama. Neyse, aslýnda 24 tane baþlýk içerisinde þimdiye kadar ki, 
konuþmacýlarýmýz da konuþmalarý da onlarýn içine giriyor. Ben farklý bir pencereden 
bakýyým. Belki en fazla ilgilendiren 2. madde, özel sektörün yapýlanmasýnýn 
irdelenmesi, maddesi. Fakat Ayhan Aðabeyde belirtti. Ezberledim dedi, yani özel 
sektör sermaye birikiminden kaynaklanýyor. Biz genelde en büyük iþveren devlet. Yani, 
bizim handikabýmýz da biraz o. Biraz da belki özel bankalarda devletten kredi alýyorlar 
ama bizim hortumlama imkanýmýz olmadý þimdiye kadar. O yöntemi bulursak bizde 
herhalde özel sektör olacaðýz. Henüz öyle bir yöntemi de geliþtiremedik, bilmiyorum. 
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Ama söylemek istediðim bir þey kamu ayaðýnýn hala tutucu davranmasý. Demin bir 
örnek verdi, bilirkiþilik konusunu Ýlyas  Bey ondan sonra da orman kadastrosu 
konusunu örnek verdi. Geçekten de geçen akþam Mecliste meslektaþýmýz Erol 
KÖKTÜRK konuþurken de o kitapçýktan da alýntýlar yaptý. Ben kendisini dinledim. 
Ben orada…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben Meclise girmedim daha aman ha!

KATILIMCI - Pardon, Erdal KARADEMÝR idi. Mesela kamu sektörünün son 15 
senedir eleman almamasýndan dolayý, son 15 senedir mezun olanlarýn %90'ý özel 
sektöre çýkmak durumunda. Öyle veya böyle, zorunlu olarak. Fakat var olan teknolojiyi 
düþünün. Örneðin, bir þey çýkýyor, diyelim ki yeni bir ölçü aleti çýkýyor, bir þekilde. 
Bunu kamudaki arkadaþlar, güzel inceliyorlar. Diyelim ki, 2 saniyelik bir aletle 
yapacaðýnýz bir iþi, bir örnek veriyorum. Bir saniyelik alete çýktýðý zaman 
þartnamelerine hemen onu yazýyorlar. Bize hemen o bir saniyelik aleti almak zorunda 
kalýyoruz, ihaleye girmek için. Faturalamak zorunda kalýyoruz. Ama bir þekilde o 
zaman da sermeye birikimi olamýyor, bir örgütlenme yapýsý da olamýyor. Dolayýsýyla, 
Tapu Kadastro için de ayný þeyi söyleyebiliriz. Bakýn orman kadastrosunun yapýlanýn 
%87'si mi ne tescil olmamýþ. Düþünebiliyor musunuz?

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Öneri?

KATILIMCI - Bence kamu sektörünün yeniden yapýlanmasý, özel sektörü de 
yapýlandýracak. Bizim baþka türlü sermaye birikimimiz olamaz yani. Mümkün olamaz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Mümkün olamaz diyorsunuz. Þimdi yöneticilerimize 
sordum. 2000 dolayýnda firma þirket ve yaklaþýk 3000 tane mühendisin istihdam 
edildiði bir alan, özel sektör alaný. Yani, öylesine bir önemi var. Tabi bu konunun belki 
burada bir yöntemsel tartýþma yapýlabilir. Yani, bu özel sektör konusunun þöyle özel 
olarak ele alýnýp, þu baþlýklar  ve burada eklenenler baðlamýnda deðerlendirilmesi  
gerekiyor. Ve özel sektörümüz genelde tabi, ne zaman biz böyle bir tartýþma yapsak, 
kamu kesimiyle tartýþmýþýzdýr özel sektörün sorunlarýný. Yani, özel sektörcülerimizi 
kurultaylarda yani, bilimsel teknik kurultay ortamlarýný özel sektörcülerimiz önemli bir 
platform olarak görmüyor. Bu çok þaþýrtýcý bir  þey tabi ki, ben buna çok þaþýrýyorum. 
Dokuzuncusunu gerçekleþtiriyoruz, þimdiye kadar bütün bu konulardaki oturumlarý 
Erdal Akdað Aðabeyimiz yönetmiþtir deðil mi? Hep kamucularla tartýþmýþsýnýzdýr. 
Yani, özel sektör yok ortada, niye yok? Niye yok sence Caner? Söz istiyorsun. Sana 
vereyim en son da Erdal aðabeye verelim. Bunun bir yöntemini koyalým bence, o 
konuda da bir þeyler düþünün ama bu arada. Olur mu? 
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CANER BEY - Þimdi ben öncelikli hedeflerde ilk olarak þeyi söylemiþtim. Güçlü bir 
özel sektör demiþtim. Bence güçlü bir özel sektör olursa, güçlü bir özel sektör 
arkasýndan kamudaki yapýlanmayý getirecek. Yani, ben herkesin tersine “kamudaki 
yapýlanma özel sektörü daha farklý ortama sokacaktýr” diye düþünenlerin tersine özel 
sektördeki yapýlanma kamuyu yola getirecektir diye düþünüyorum. Oradaki, bütün 
istenmeyen olaylarýn hepsi, özel sektörde bir birliktelik saðlanýrsa ve özel sektöre yeni 
pazar imkanlarý açýlýrsa, kamu buna uymak zorunda. Kamu kurumlarý buna uymak 
zorunda. Bugün INTA'yý izledik. INTA bize burada bambaþka bir vizyon çizdi.  Ben 
buraya katýldým ama inanýyorum ki, kurultayýn baþýndan bu yana, herkes coðrafi bilgi 
sistemlerini anlatýyordur burada, daha coðrafi bilgi sistemleri ve kent bilgi sistemleri 
için hiçbir doðru dürüst altlýðýmýz, yönetmeliðimiz, verimiz, veri tabanýmýz,  veri tabaný 
modelimiz hiçbir þeyimiz hazýr deðil. Bu bence özel sektörün yanlýþý deðil, bu 
üniversitelerin ve Oda'nýn yanlýþý. Üniversiteler ve Oda bir araya gelip özel sektöre 
vizyon olabilecek olaylarý, özel sektöre iletmiyorlar. Burada bir kopukluk var. 
Üniversitenin, o bölüm baþkanlarý kurulu toplandýðý zaman, ayný þekilde nasýl eðitimde 
bunlar toparlanýyorsa, bence özel sektör ivmelendiði zaman eðitimde beraberinde 
gelecektir. Bu sektörün aradýðý dinamizm özel sektörün, özel sektör doðru mu 
kullanýlýyor? Yanlýþ mý kullanýlýyor? Bilmiyorum ama büyük firmalarýn olmasýyla 
olacaktýr. Eðer birden fazla büyük firma olursa,  o zaman burada rekabet baþlayacak, 
yeni iþ alanlarý açýlacak,  farklý uygulamalar koyacaðýz, tarihi  eserlerin 
restorasyonundan tutun, kadastro uygulamalarýndan tutun, 18 uygulamasýný, yerel 
yönetimleri, CBS, uzaktan algýlama, GPS ve ayrýca, bütün planlarýmýzý kýsa süreler için 
kuruyoruz, kýsa dönem yapýyoruz. Bence uzun dönemli planlar yapmamýz lazým. 
Bugün herkes, GPS kullanýyor. Dýþarýda da standartlar  var. GPS verisini herkes alýyor. 
GPS programýna sokuyor. Alýn size GPS koordinatý.  Ama kimse bunun ne olduðunu, 
nasýl olduðunu, arkasýndaki jeodezik background'unu konusunda bilgi sahibi deðil. 
Peki niye üniversiteler, bunlarý bu tarzda bilgilendirici toplantýlarý yapmýyorlar. Bunu 
Oda yapamaz. Üniversitelerin Oda'yý burada sürüklemesi lazým. Odanýn, üniversiteyi 
sürüklemesi lazým. Ýkisinin kolektif çalýþmasý, özel sektöre yeni pazarlar ve yeni bilgi 
birikimi çýkartacaktýr. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler Caner, çok önemli noktalara deðindin.  Ýki 
þey söyleyeceðim. Bunlardan bir tanesi, doðrudan Hocamýzýn da ýsrarla üstüne basarak 
söylediði, mekansal bilgi sistemleri. Konuþuyoruz hasbelkader okuyabildiðim 
kaynaklardan gördüðüm þu; bir maliyet var; Total maliyet ki bir mekansal bilgi 
sisteminin gerçeklemenin içinde bu toplam paranýn %65, 70'i,  verilerin 
yapýlandýrýlmasý, saptanmasý, elde edilmesi, yapýlandýrýlmasý  alanýnda kullanýlýyor. Bir 
mekansal veri diyoruz. Sahiplik yani, o anlamda baðnaz bir sahiplik anlamýnda 
söylemiyorum ama sahibi kim hocam bu mekansal bilginin? Kim olacak, hangi meslek 
grubu olacak?
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KATILIMCI - Harita kadastro

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Harita kadastro mühendisi olacaksa özel sektörümüz coðrafi 
bilgi sistemleri alanýnda verilerin elde edilmesi, eski verilerin bu sistemlere 
uyarlanmasý vesaire gibi konularda acaba, hangi hazýrlýðý yapýyor? Bir hazýrlýk yapýyor 
mu? Yoksa halen ben imar uygulamasý ihalesini nasýl alýrým diye düþünmeye devam mý 
ediyor? Yani, yapýlanma derken, yeniden ve bir gerçeðimiz daha var onu da 
vurgulamalýyýz. 10 tane temsilci var, onlar da hemen üzerlerine alýnmasýnlar, 3000 
çalýþanýmýz var. Aslýnda bildiðimiz kadar Avrupa baðlamýndaki ülkelerde bu tür 
organizasyonlarýn arkadan itekleyicisi ve doðrudan finansörü serbest çalýþanlardýr, 
deðil mi hocam? Ve oralardaki bizim Odamýz gibi Odalarýn en güçlü ayaðýný da, motor 
gücünü de oralardaki serbest çalýþanlar oluþturur. Ama iþte biz bu kurultay 
platformlarýnda hep ayný yüzleri görmekteyiz.  Bu davranýþýn, bence deðiþmesi 
gerekiyor diye düþünüyorum. Fahri Beyde söz þimdi.

ÖZTEN - Kent bilgi sistemleri ya da coðrafi bilgi sistemleriyle ilgili bunu sadece özel 
sektöre býrakmak eksik ama Caner arkadaþ burada Oda ve üniversitelere görev 
düþtüðünü söylediler ama geriye dönük kurultaylara baktýðýmýzda, 90'lý yýllardan bu 
tarafa, bilgi sistemleri her kurultayda sunuluyor. Artý, Odamýz gerek TMMOB'de ve 
gerekse kendi bünyesinde bununla ilgili iki kez uluslararasý etkinlik de düzenledi, ha 
yeterli mi? Olmayabilir ama bilgi sistemlerinin kurulmasý, özel sektörle birlikte önemli 
olan bunun kamu ayaðýný oluþturup, kamuda bu alana sahip çýkmak. Yani, kamuda 
bunun üretiminde bizim meslek grubu nerede? Bu da çok önemli. Yansýda bir eksiklik 
diye belki tam göremedim ama Sayýn Yönetici arkadaþým. Bugün özellikle özel sektör 
de þey konuþuluyor; ÝSO 9001 diye bir süreç baþlatýldý. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Unuttum, ona deðinecektim. Ýyi ki, hatýrlattýn.

ÖZTEN - Öyle mi? Þimdi burada gerçekten bu standartlar konusunda çok yanlýþ bir 
bilgilendirme var. Kamu ihale yasasýnda da böyle bir yaklaþým söyleniyor. Özellikle 
ihaleye katýlacak olan firmalardan ÝSO 9001 belgesi istenecektir diye ki, öyle bir 
zorunluluk yok aslýnda o yasada. Ve piyasada böyle bir bu belgeyi üreten veren, iþte ilk 
baþta 10.000 Dolar'dan baþlayýp sonra 7.000 Dolar, 8.000 Dolar, bugün 1.000 Dolara 
kadar düþmüþ, bu belgeyi verenler. “Ne yapýyor bu firmalar” diye baktýðýmýzda? bizim 
Odamýzýn ya da TMMOB'nin yasalarla vermiþ olduðu görevleri. Burada tabi ki, 
Odamýz ve TMMOB'nin eksiklikleri var. Özellikle Kayseri'deki Mustafa arkadaþýmýn 
bahsettiði o örgütlenme bazýnda kendisi açmadý ama ben konuyu biliyorum. Özellikle 
birim fiyatlar konusu ki bunu oda belirlemiþ. En az ücret tarifesiyle birim fiyatlarýný, 
analizleri çýkarmýþ ortaya koymuþ ve standart koymuþ ama bizler meslek etiði ve 
davranýþ ilkelerinden uzaklaþtýðýmýz için bunu birileri örgütlesin, çünkü o kültürümüz 
eksik, bu doðru. Erdal Bey de söyledi burada, %65 ile bir iþ aldým deyip olayý baþka bir 
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noktaya götürdü örneðin. Ama o kýrýmlarý bizler yaratýyoruz. Sonra bunu birileri 
örgütlesin, özel sektör örgütlensin diye baþka bir alanda odaya görev yükleme ki, 
odanýn bu anlamda böyle bir görevi bu anlamda yok. Oda görevini yapmýþtýr. Ücret 
tarifesini çýkarmýþtýr. Mesleki denetimi ve diðer kontrolleri zaten sürdürüyor. Bu bir 
yanlýþ anlamaydý, onu düzletmek istedim. ÝSO 9001'i açmamýz lazým, yansýda yer 
almasý lazým. Meslektaþlarýmýzýn ilgilendirilmesi gerekiyor. ÝSO'cular þunu yapýyor.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Burada þöyle bir düzeltme yapalým. Ýzin verin. Yani, ÝSO 
9001 ben de bunun sohbetlerini dinledim. Yani, ihalelerde istenecek bir belge diye 
alýnmak isteniyor. Yanlýþlýk burada. Yani, ben eðer ÝSO 9001 belgesine sahip olmazsam 
yani, dosyam eksik olacak, dolayýsýyla  yeterlilik alamayacaðým falan diye. Oysa ÝSO 
9001 belgesi gibi belgeleri almak, bir iþletmeyi, iþletme anlayýþýný deðiþtirmek olarak 
algýlanmalý. Onun belgelenmesi diye algýlanmalý. Ve bunun için alýnmalý. O sürece 
bunun için baþlanmalý aslýnda. Ama bizde bence böyle bir yaklaþým yok. Yani “benim 
dosyamda eksiklik olacak, ben iþ alamayacaðým. Hadi bin Dolar, iki bin Dolar ya da en 
ucuzundan nereden buluyorsam oradan, birkaç eðitimden geçeyim. Dosyama koyayým 
bunu” diye alýnýyor. Yanlýþlýk var, bence o konuda.

ÖZTEN - Þimdi eðitimde þunu söylüyorlar. Bir dilekçe nasýl yazýlýr? Bir kuruma 
dilekçe nasýl yazýlýr? Yani, biz mühendisler, büro açmýþ, þirket kurmuþ arkadaþlarýmýz 
bir dilekçenin nasýl yazýlmasý gerektiðini her halde çok iyi biliyorlardýr ya da bakýn öyle 
bir noktaya gelindi ki, iþte yarýn örneðin, bir örnek vererek açýklayayým müsaade 
ederseniz. Arazide çalýþmaya gidilecek. Hangi çalýþmalar yapýlmalý? Yani, ÝSO'cular 
bizim meslek alanýmýza girmiþler, iþte yer kontrol noktalarýnda þunlar bulanacak, þunlar 
yapýlacak, þu listelerle çýkýlacak çünkü yapacak bir þeyleri yok bizim alanlar ile ilgili. 
Ve meslektaþlarýmýza gerçekten yanlýþ bir yönlendirme var. Biz gerekli uyarýlarý 
yapýyoruz, yapmalýyýz da. Belki bu özel sektörle ilgili hedefler de bunun irdelenmesi, 
açýklanmasý gerekir diye bu katkýyý vermek istedim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, teþekkürler. Arkada bir.

VEDAT ÇOLAK - Vedat Çolak, serbest çalýþýyorum. Fahri Bey deyindi, 2001 ÝSO 
belgesine ehliyet satýlýr gibi satýlmaya baþladý. Bu da bizi üzüyor. Onu bir ileteyim. 
Þimdi daha önce 10.000 Dolardan baþlayan bu ÝSO belgesi þimdi 1.000 Dolara kadar 
düþtü. Verdikleri bir eðitim de yok. Sadece geçenlerde Konya'da bir þey yaptýlar. Adam 
diyor ki, 3 milyar verirsin, bir milyar yedi yüz elli de kuruma yatýrýrsýn 4.750.000.000'e  
belgeyi veririm diyor. Hani bir ehliyet gibi alýp da duvara asacaðýmýz bir þeyi, bizim 
almamýzýn önlenmesini odadan rica ediyoruz, bir. Ýkincisi, SSK'daki iþçilik prim 
oranlarý. Ona deðinmek istiyorum. Þimdi yýllar önceden takometre, detay hepimiz nasýl 
yapýldýðýný biliyoruz. Þu anda teknik ilerlerdi. Aletle yapýlan bir iþlerde SSK'ya 
gittiðimiz zamanlar, hatta aplikasyonlar daha deðiþik, birkaç sefer baþýmýza geldi. 
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Ýþçilik oraný çýkartýyor. Diyor ki, bu iþçilik oranýný yatýracaksýn. Yani, eskiden emeðe 
dayanýrdý iþimiz ama þu anda tekniðe dayanmaktan bahsediyoruz. GPS çýktý,  iþte 
sayýsal harita üretiyoruz. Karþýdaki müfettiþe bunu izah edemiyorsun. Hatta aplikasyon 
olduðu zamanlar müfettiþe gittiðinde %22'den iþçilik oraný alýyor.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çözüm, sorunlara girmeyelim. 

ÇOLAK - Yok sorunlara girmiyorum. Þimdi odadan istediðimiz, müfettiþe geldiði 
zaman SSK oranýný net olarak bildirilmesi. Yani, 8 mi? 10 mu? 14 mü? Bunun 
yüzünden özel sektörde çok ceza ödeyen arkadaþlarýmýz oldu, SSK'da. Bir de 
denetleme kurulu kuruldu. Bu çok kýrýmlarý denetleyeceðiz diye. Orada hiçbir þey 
yapýlmadý. Hiçbir arkadaþ denetlenmedi ve bu ihalenin kýrýlmasýnda da odanýn 
yeterince önlem almadýðýna inanýyorum. Yani, yapýlan toplantýlarýn baþarýya 
ulaþmadýðýný, hiçbir arkadaþa ceza verilmediðine inanýyorum. Ve o kýrýmlarýn devam 
edeceðini de biliyorum. Bir de benim odadan istediðim bir þey vardý. Güçlü sektör 
diyoruz, limited þirketleri niye anonim þirket yapmýyoruz? Ben birkaç sefer Konya'daki 
toplantýlarda baþkanýmýza da ilettim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bunu oda yapamaz ki. 

ÇOLAK - Niye yapamasýn?

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Niye yapsýn?

ÇOLAK - Yani, odanýn yönetmeliðinde var mý?

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Oda ticaret yasasýný deðiþtiremez ki. Yani, orada sonunda 
limited þirket, anonim þirket ticaret  yasasýnda varsa ve sen limited þirket olarak 
örgütlenmek istiyorsan öyle örgütlenirsin yani, oda ne yapsýn o konuda? 

ÇOLAK - Çeþitli limited þirketleri, anonim þirket altýnda toplasak daha güçlü bir sektör 
olmaz mýyýz? 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bakýn bu sizin kendin dinamiðinizle serbest çalýþanlarýn 
geliþtirmesi gereken bir olay. 3 dakika Erdal aðabey. 

ERDAL AKDAÐ - Fazla konuþmaya hiç niyetim yok zaten de. Þimdi Sayýn Ayhan 
Kalyoncu anlatmaya baþlarken…

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ses mi çýkmýyor? Bunda ses yok galiba.
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AKDAÐ - Sayýn Kalyoncu iþe baþlarken, anlatmaya baþlarken bunun evveliyatýnýn ta 
87'li yýllara, 89'lu yýllara, 90'lý yýllara gittiðini söyledi. Biz devamlý sorunlarý 
konuþturduk, fakat çözümleri üretemedik, dedik. Þimdi þurada yazýlanlara bakýyorum. 
Bunu hazýrlayanlara da teþekkür ediyorum. Gayet güzel sorunlarý koymuþlar, eksiði 
yok, burada sorunlarýn hiçbirinde eksik yok. Eksik olan ne? Eksik olan þu? Biz daha 
sektörleþemedik.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ne yapacaðýz onu söyleyin.

AKDAÐ - Ben biraz evvel, Sayýn Hocam, siz özel sektörden kim var derken. Dikkat 
ettiyseniz ben ellimi kaldýrmadým. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ben de eksik saydým, zaten.

AKDAÐ - Ben kendimden bugüne kadar özel sektörüm diye bir söz etmedim. Devamlý 
serbest çalýþaným dedim. Biraz evvel sizin bahsettiðiniz 2000 küsurlarý bulan, bürolarýn 
da hiçbiri sektör deðil.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hiç mi yok?

AKDAÐ - Þu anda sektörleþmeye, ihale kanunu dolayýsýyla zorlanarak sektörleþmeye 
çalýþmýþ olan 3, 5 tane diyebileceðim kadar firma görebilirsin. Çünkü, birilerimiz hiçbir 
zaman sermaye birikimi olamamýþ, sermaye para kazananlar da bu mesleðe para 
yatýrmamýþtýr. Çünkü, bu meslek, rant getiren bir  meslek deðil. Bu mesleðe para 
yatýrmak, affedersiniz enayilik durumuna girmiþtir. Çalýþanlar var. Dolayýsýyla da 
çalýþanlar da þu þartlarda çok zor þey yapýyor. Bundan sonra zaten göreceksiniz, bu 
ihale kanunu çok güzel bir ihale kanunu. Bünyemize tam uymamakla beraber, eksikleri 
olmakla beraber hiç olmazsa bazýlarýnýn korunmasýný önleyecek. Þeffaflýk gelecek, 
rekabet gelecek, hatalý kýsýmlarý çok o ayrý. Onlar düzeltilecektir bekli. Ancak, bu bizim 
meslekte de bir reform yapacak. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Bu olacak mý sizce?

AKDAÐ - Olacak.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Olmak zorunda.

AKDAÐ - Olmak zorunda çünkü. Yalnýz, bunda yol gösterici unsurlar gerekiyor. 
Burada en büyük görev yine üniversitelere ve odaya düþüyor. Fizik kuralý bellidir, 
boþluk doldurulur. Ancak, bu boþluðu nasýl doldurmaya çalýþýlýyor? Biraz evvel adýný 
bilemiyorum, bir kardeþim konuþuyor, isim de vermek istemiyorum dedi, ilk konuþan 
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kardeþim ben biliyorum, senin dediklerinin ben hepsini anladým. Hepsini anladým, 
burada konuþamadýðýný da anladým. Kendi ismini vermemene ben, ben isim 
vermeyeceðim dediðimde, kendi ismin gibi  algýladým da. Onun için Mustafa  Bey'e 
söylüyorum. Þimdi bu iþi baþka derneklerle, bir paylaþým olayý deðildir olay aslýnda. 
Yanlýþ deðerlendirme var. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ne yapalým? Ne yapalým? Rahmi Hocam az önce eylem 
öneriyor. Siz, özel sektör adýna hangi eylemi öneriyorsunuz? 

AKDAÐ - Evvela bilinçlendireceðiz.  Odamýz ve üniversiteler, bizleri 
bilinçlendireceksiniz. Bizleri eðiteceksiniz. Eðitileceðiz, odamýz da bu eðitimin içinde 
olacak. Þimdi biraz evvel ÝSO belgesinden bahsediyorduk. Benim Ankara Þubem 
3.000 dolara ÝSO belgesi veriliyor, gelin alýn diye bahsediyor. Þimdi bakýn beyler biz 
böyleysek bir yere varmamýz mümkün deðil.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hayýr, veriliyor diye oluyorsa, çok tehlikeli. 

AKDAÐ - Þimdi bakýn, þimdi bakýn yani ben doluyum da onun için konuþmak 
istemiyorum. Odamýza çok görev düþüyor. Sizlere, üniversiteye çok görev düþüyor. 
Ýsmi lazým deðil, dün bir arkadaþ, sen dedi bana, beni bilmiyor, fazla tanýmýyor 
herhalde, ne kadar deli, ne kadar þey olduðumu da. “Sen” dedi, “yarýn Teknik 
Üniversiteye muhtaç olacaksýn” dedi. Özel sektör kimseye muhtaç olmaz, yalnýz o 
üniversitelerden biz eðitim alýrýz. Eðitim alýrýz. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Tamam mesaj alýnmýþtýr. 

AKDAÐ - Teþekkür ediyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ediyoruz. 

ÜLKÜ - Þimdi arkadaþlar gerçekten bir yanlýþ anlama olmamalý. Þimdi, ÝSO belgesi 
olayýnýn çok farklý yönleri var. “ÝSO belgesini ilk alan arkadaþlarýmýz, ihalede bunun 
isteneceði için aldýlar” diye düþünüyorsak sadece, bence yanýlýyoruz. Müsaade edin 
bakýn, bunlarý konuþurken yarýn Karayollarý, Devlet Su Ýþleri ya da BOTAÞ gibi 
kuruþlarýmýzýn üzerine bizim dýþýmýzdaki sermaye gücü de olan þirketler, ÝSO belgesini 
koydurtursa, o zaman ben de gireyim düþüncesi kendilerinde var olabilir. Kimse ÝSO 
belgesini önce söylemedi. Herkes saklý  gizli aldý. O nedenle pahalý  aldý. Zaten ÝSO 
belgesini hiç almayý düþünmeyen Anadolu'da binlerce büromuz var ama Ankara'da, 
Ýstanbul'da, Ýzmir'de pek çok kuruluþumuz, “alayým mý, almayayým mý, bu parayý oraya 
vereyim mi, vermeyeyim mi, vermediðim zaman tamamen iþsiz kalýr mýyým, bu ÝSO 
belgesini alanlar bizi tasfiye ederler mi?” kuþkusuna kapýldýlar. Sonuçta odamýzýn, 
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Ankara Þubemizin, ÝSO belgesiyle iliþkisi bu nedenlerledir. “Alýnacaksa, yüksek fiyat 
ödenerek alýnmasýn” diyedir. Odamýzýn, “ihale evraklarý içerisinde ÝSO belgesi 
aranmasý” yönünde bir düþüncesi, önerisi kesinlikle yoktur ve Odamýz, buna karþýdýr. 

Ben baþka bir þey söylemek istiyorum. Þimdi deðerli arkadaþlar ekonomik krizin 
tanýmý, sermayenin tekelleþmesidir. Sermayenin tekelleþtiði bir yerde küçük sermaye 
gruplarý, tasfiye edilir. Þimdi biz sektörümüzün alanlarýna sahip çýkmak istiyorsak, 
önce bu gerçeði göreceðiz. Ve bütün özel sektörümüz ve kamuda çalýþan 
arkadaþlarýmýz, Odadan, üniversiteden beklenti içinde olmada son derece haklýdýrlar 
ama bu tek baþýna çözüm deðildir. Dünyanýn bütün ülkelerinde özel sektör araþtýrma 
geliþtirme fonu ayýrýr kendi bütçesinden. Ben size küçük bir hesap yaparak bir öneride 
bulunmak istiyorum. Buraya bir þey eklenmeli. Ayda sadece 50 milyon lira verecek, 
2000 özel sektörümüzün içerisinden 200 tane, %10'u diyorum. 200 tanesi, ayda 50 
milyon lira verse 10 milyarla, kamu ihale yasasýyla da ilgili, baþka konularla da ilgili 
hizmet satýn alabilir ve almalýdýr.  Eðer almýyorsa,  bu hizmet satýn alma projesinde 
odamýzla iþ birliði, güç birliði yapmýyorsa, yapmazsa biz baþka sektörlerin 
taþeronluðundan kurtulamayýz. Baþka sektörlerin gelip bizim alanýmýza el atmasýný 
engelleyemeyiz. Bu gerçekleri bir kere göreceðiz. Yani, sorun bizim ama, sadece 
Odamýzýn deðil. Ayný zamanda özel sektör kendi sorununu çözecek finansmaný o 
araþtýrma geliþtirme için bir ortak fonu da kurmalýdýr. Bunu da iþletmelidir. Önerim 
budur. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Bir yeterlilik önergesi. Ankara ile ilgili o 
düzeltmeyi yaptý. 

OSMANAÐAOÐLU - Þimdi Erdal Aðabeyin konuþmasýný dinledik. Hüseyin Aðabey,  
bana göre yeterli açýklamalarda bulundu. Þöyle bir þey var. Biz Ankara Þubesi olarak 
bu duyuruyu yaparken, üyelerimizi yanýltmadýk. Yani, “mutlaka istenir” filan falan da 
demedik. “Ýsteyen varsa, yardýmcý olabiliriz” anlamýna bir duyuru yaptýk. Yoksa hiçbir 
arkadaþýmýzý zorlamadýk. Yalnýz, bu konuda, TMMOB'de de bazý çalýþmalar  var. 
Mesela elimizde 99 yýlýndaki üretim hizmetlerinin akreditasyonu gibi bir konu var. 
Burada TMMOB, ilke olarak hizmetlerin belgelendirilmesine karþý çýkýyor, yalnýz, 
nasýl olacaðý konusunda iþte yabancý þirketlere yaptýrýlmasý konusunda bir karþý duruþ 
noktasý var. Onun yerine TMMOB'un da içinde bulunduðu bir konseyde ben onlardan, 
kitaptan çýkardýðým öneri, sonuç þu; Odalarýn da içinde bulunduðu bir konseyden bu 
belgenin verilmesi þeklinde bir görüþ geliþtirilmiþ tabi yasalara bu þekilde geçmemiþ, 
kabul edilmemiþ. Biraz önce konuþtu hocalarýmýz eðitimde de böyle bir  þey söz konusu 
þimdi eðitimde nasýl olacak?

EVRAN - Ben þimdi özel sektörle ilgili bir þey konuþmak istiyorum. Þimdi Odayý 
ayakta tutan, özel sektördeki mesleki denetimlerden alýnan harçlardýr. Bir saniye, 
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burada son zamanlarda kamunun da baskýsý ile kamu dairelerinin odamýzýn 
çalýþmalarýna, faaliyetlerine set koymak için mesleki denetimleri geçirtmeden bazý 
meslektaþlarýmýzý ben þahit oluyorum mesleki denetimden geçirtmeden proje tasdik 
ettiren arkadaþlarýmýz var. Odanýn bu konuda tavýr koymasý lazým.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkür ederim.

EVRAN - Bizim tavýr koymamýz lazým. Odadan her þeyi biz Odadan beklemiyoruz. 
Serbest çalýþanlar olarak bizim tavýr koymamýz lazým. Çünkü, Odadaki arkadaþlarýmýz 
amatör çalýþan arkadaþlarýmýzdýr. Profesyonel deðil. Biz onlara  yarýmcý olacaðýz. Bu 
konuda bunun üzerine dikkatle gidelim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler Sayýn Evran. Çalýþma grubu baþkaný 
arkadaþýmýz, her halde tüm bu anlatýlanlardan bir þeyler çýkarmýþ olmalý. Kýsaca bunlarý 
özetlesin. Ne yapacaðýz bu alanda? 

KATILIMCI - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Þimdi tabi bu çok korkunç bir yük. 
Bütün bu istemlerin karþýlýðýnda, bir  soru ile baþlamak istiyorum. Bu istekler nasýl 
karþýlanacak? Yani, biz nasýl bir katký yapacaðýz ki olaya,  bu sektörün sorunlarý 
çözülsün. Bir kere ekonomik katýlýmý tartýþýyoruz. Bu 14, 15 Aralýktaki kurultay 
döneminde yazýlý olarak görüþ bildiren þubelerimizde maalesef bu binde ikinin çok 
büyük rakamlar olduðunu söyleyen meslektaþlarýmýz var. Bu konuda görüþ bildirdiler. 
Odayý sürekli gelir olarak küçültmeye çalýþmak, bu amaçlarýmýzý ne  derecede 
gerçekleþtirecektir, ben çok merak ediyorum doðrusu. Buna bir çözüm önerisi olmasý  
lazým, bu önerileri yapan insanlarýn. Örgütlenme konusunda bir þey söylemek 
istiyorum. Ayhan Hocanýn belirttiði örgütlenmeden kasýt; daha önce denenen iki 
dernek çatý altýnda, iki kez hatta üç kez kurulmuþ fakat bir türlü gerçek anlamda 
amaçlarýna ulaþamamýþ dernekler vardý. Yine benzer bir  örgütlenmenin yapýlmasý 
gereði gündemdedir. Buradaki temel sorun gene sermaye eksikliðidir. Þimdi biz 
sermaye birikiminden bahsediyoruz. Þimdi bu çok yanlýþ bir þey. Birikim demek, 
tasarruf demektir. Tasarruf edilebilmesi için de önce siz bir þey  üreteceksiniz, 
masraflarýný karþýlayacaksýnýz, üzerinden arta kalan þeyi birikim için sektöre 
aktaracaksýnýz. Hiçbir sektör böyle geliþemez ve büyüyemez. Doðrudan  sermaye 
gerektirmektedir. Bizim temel sorunumuz budur. Bu sektörde, bu meslek 
mensuplarýnýn hiçbirisi de bu güne kadar doðrudan sermaye koyarak bu iþe 
baþlamamýþtýr. Baþlayamadýðýndan dolayý da sektör olamamýþýzdýr. Az önceki 
oturumdan önceki INTA yetkilisi burada sunum yaparken, 200 milyon Dolardan 
bahsediyor. Sermaye konulduðunu yeni yatýrýmlara giriþildiðini. 200 milyon Dolar, 
sektörümüzün hayal edemeyeceði bir rakamdan bahsediyor ve bu insanlar yarýn bizim 
meslek dalýmýzda mutlaka bizi önüne katýp götürecek bir süreci yaþatacaklardýr. Sayýn 
Baþkanýn belirttiði gibi sermayede bir tekelleþme vardýr. Þu anda biz bu tekelleþme ile 
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yüz yüze kalan en temel sektörüz ve bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Varlýðýmýzýn 
tartýþýldýðý bir noktadayýz. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Saptamalarý keselim. Ne yapmayý düþünüyoruz?

KATILIMCI - Doðrudan sermaye konulamazsa sektörümüzün sonu pek iyi 
görmüyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Ya böyle karamsar tablo çizmedik. Çalýþma grubu baþkaný 
olarak bu çalýþmalarý nasýl toparlayacaksýnýz? Onu söyle. Aðlayan aðlýyor zaten bakýn.

KATILIMCI - Þimdi bu çalýþmalarý, eyleme geçirmek için temel sorun sermaye. Yani, 
bizim bunu yapabilmemiz için de bir sürece ihtiyacýmýz var. Siyasi iradenin buradaki 
tutumu da bizim için bir zaman belirleyicisi olacaktýr. Kamu ihale yasasý fiilen 
yürürlüðe girmiþtir. Fakat bu yasayla örneðin hiçbir  ihale yapýlamamýþtýr þu ana kadar, 
hala tartýþýlýyor. Bu süreçte biz müdahil olacaðýz.  Haklarýmýzý sonuna kadar savunacak, 
gerekli giriþimlerde bulunacaðýz. Bu amaçla çalýþma gruplarý oluþturuldu. Süreli 
bilgiler geliyor. Bu bilgileri deðerlendirerek kendi lehimize olabilecek sonuçlar 
yaratmak için uðraþacaðýz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler saðolun. Ýki baþlýðýmýz var ama artýk 
zamanýmýz bitmek üzere. Bunlardan bir tanesi sektörün hukuksal altyapýsýyla ilgili 
hedefler bu çalýþma gurubunun baþkaný olan Cemal ÝÞLEYÝCÝ Eskiþehir'e gitti galiba, 
yok salonda þu anda, ayrýlmak zorundaydý. Aslýnda bu alanda tabi baþtaki tartýþmalarýn 
uzantýsýnda düþündüðümüz zaman sektörün öncelikli hedefi ona yönelik yapýlanma ve 
bunun hukuksal altyapýsý deðerlendirmesi içinde düþündüðümüzde bir kere bizim 
sektörün bir temel yasasý hazýrlanmalý önerisi var. Ve buna baðlý olarak da 
sektörümüzle ilgili diðer bütün yasalarýn, bu temel yasa ile olan çeliþkilerinin ortaya 
konulmasý çalýþmasý baþlatýlmalý, önerisi var. Büyük ölçekli haritalar ve harita bilgileri  
üretim yönetmeliðinin bir an önce yürürlüðe girmesi önerileri yapýlýyor. Serbest çalýþan 
meslektaþlarýmýzýn büyük bir bölümünün eski deyiþle maðduriyetlerini büyüten iþte 
imar yasasýnýn 18. maddesiyle 2981'in birlikte uygulanmasýndan kaynaklanan iptaller 
süreci var. Dolayýsýyla bu alanýn yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Taþýnmaz deðerleme 
alanýnýn yeniden düzenlenmesi. Bir sürü öneri. Demek ki, bizim belki buradan 
þöylesine bir sonuç çýkartmak söz konusu olabilir. Bilimsel ve teknik komisyonlarýn  bir 
numaralý komisyonunun bu konuda ciddi bir çalýþma sürecini baþlatmasý gerekiyor. 
Belki bu konuda böylesine bir önermeyle geçebilir miyiz? Bir þeyler söylemek isteyen 
var mý bu konuyla ilgili? Galiba yok. Sevgili Hocam tabi, burada sektörün öncelikli 
hedefini hukuksal altyapýsý. Sektörün öncelikli  hedefinin hukuksal ve kurumsal 
altyapýsýný tarifleyen bir yasa olmalý bu. Yani, bizde hem kurulmadaki hizmet 
tanýmlarýnda, hem yetki, görev tanýmlarýnda ciddi belirsizlikler ve boþluklar var. 
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Saptamalarý var. Tüm bunlarý da ele alacak olan ve bir anlamda geleceðimizin 
altyapýsýný kuracak olan bir temel yasa tanýmý. Böylesine bir þey anlaþýlýyor önerinin 
yapýldýðý sýralarda çýkarabildiðim sonuçlar. Siz katký yapmak ister misiniz? Ýþte orada 
bir görüþ birliði çýkamýyor hocam. Tabi, sizin önerileriniz var, baþka öneriler var. 
Bunlarýn demek biraz daha tartýþýlmasý gerekiyor. Öyle anlaþýlýyor ama ön sýralarda 
gelen hedeflerden bir tanesi kuþkusuz mekansal bilgi sistemlerinin oluþturulmasý 
demek. Bu baðlamda, böyle bir temel yasayý da düþünmek gerekir diye düþünüyorum. 
Benim çýkarabildiðim bir sonuç.

Son bir baþlýk, son 10- 12 dakika içinde bitirelim. Böylece üç buçuk saatte bitirmiþ 
olalým, bu oturumu. Üç saatte  bittiririz diye düþünüyorduk. Üç buçukta  baþladýk, iþte 
yediye on iki var, þu anda benim saatim. Bir de genel konular var tabi ki, sektörümüzle 
ilgili. Örneðin, çok tartýþýlan  konulardan bir tanesi, buralarda  konuþan 
meslektaþlarýmýz, hocalarýmýz konuþurken, harita, harita  kadastro, jeodezi fotogrametri 
gibi bir çok isimle konuþuyorlar. Öyle bir çok isim var. Yani, biz kendimizi nasýl ifade 
etmeliyiz? Bu konuda ben Muzaffer Þerbetçi Hocamýza söz vermek istiyorum. Bizim 
odamýzýn tarihi üzerine çok kafa yoran, yazan, çizen bu alandaki ciddi boþluklarýmýzý 
doldurmuþ, bir hocamýz olarak bizim gelecekte, kendimizi ifade edeceðimiz isim sizce 
ne olmalý? 

ÞERBETÇÝ - Teþekkür ederim. Aslýnda bu konu herkesi rahatsýz ediyor. O kadar 
rahatsýz ediyor ki, bunun mutlaka çözümlenmesi gereken bir sorun olduðu 
kanýsýndayým. Þöyle ufak bir olay anlatacaðým. Karadeniz Teknik Üniversitesinde staj 
yeri isterken, 30 tane bize Karadeniz Teknik Üniversitesine harita ve kadastro 
mühendisliðine kontenjan geliyordu, 30 tane de jeodezi fotogrametri mühendisliðine 
geliyordu. Yani, yukarýdaki Milli Eðitim Bakanlýðý da bilmiyordu sorunu.  Biz kendi 
içimizde iyice karýþtýrdýk. Kadastro vaktiyle, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünün 
katkýsýyla teknik okulu kuruldu. Ýsmini vermek istediler, haklýlar. Bir süre öyle gitti. 
Ama sonra Jeodezi bölümü, arkasýndan Fotogrametri eksik olur mu? Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliði Bölümü oldu. Bir tarafta Odanýn adý hala Harita ve 
Kadastro. Bir tarafta mühendislerin unvaný, harita ve kadastro mühendisi, jeodezi ve 
fotogrametri mühendisi vs. vs. Bence bunu halka da anlatamýyoruz. Jeodezi ne 
diyorlar? Önce onu anlatýyoruz. Yaptýðýmýz iþi anlatmaya çalýþýyoruz. Öz Türkçe harita 
mühendisi yalýn, harita mühendisi bence herkes tarafýndan anlaþýlan bir kavram, bir 
unvan. Odanýn adý, Harita Mühendisliði  Odasý, mühendislerin adý harita mühendisi.  
Ben bunu öneriyorum. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok teþekkürler. Var mý söz almak isteyen? Bu baþlýk altýnda 
az önce ki, baþlýk altýnda. 
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KATILIMCI - Hocam öncelikle affýnýza sýðýnýyorum. Ben aslýnda uzmanlaþma 
baþlýðýný, farklý bir baþlýk olarak bekliyordum ama sanýrým bu baþlýklarýn altýnda kaldý. 
Ancak, bir önceki hukuksal çerçeve ve bu konuda da etik konusuyla baðdaþmasý 
açýsýndan, uzmanlaþma ve uzman mühendislik konusunda birkaç þey söylemek 
istiyorum. Yeniden yapýlanma çalýþmalarýndan bahsederken mesleðinizde, Rasim 
Hocamýz bir öngörüde bulundu. Bir hiyerarþik yapýnýn oluþumu konusunda. Yani, 
lisans diplomalarý, yüksek lisans diplomasý, doktora unvaný ve devamýnda iþte 
sertifikalarla kazanýlacak olan uzmanlýk kavramýný gündeme getirdi ki sanýrým bu 
yapýnýn oluþumunda tabi ki, haklý ama burada ben konuþmasýnýn baþýnda bilgiyi ön 
plana çýkartan bir yapýdan tabi ki, bahsettiðini düþünürken, son cümlelerinde þunu 
söyledi; “5 yýllýk çalýþma dönemleriyle de bunu gündeme getirmemiz” gerekliliðini 
söyledi. Ancak, ben þöyle düþünüyorum; 57. Hükümet döneminde çýkarýlan ve 601 
sayýlý kanun hükmünde kararnameyle gündem gelen ve bu gün Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý'nýn yönetmeliðini hazýrladýðý “uzman mühendislik” kavramý; emek 
sömürüsünü, ucuz iþgücünü ve de var olan iþsizlik sürecini daha da geniþleterek, 
uzmanlýk kavramýný gündeme getiren ve bilgiye dayalý hiyerarþik oluþumdan ziyade, 
altýný çizmek istiyorum bilgiye dayalý oluþumdan ziyade, diploma yaþýný öne çýkaran, 
süreyi ön plana çýkaran bir uzmanlýðý ortaya koymaktadýr. Bizler, yeni mezun olan 
arkadaþlar olarak, elimize diplomalarýmýzý aldýðýmýzda, “iþ ararken, yeniden staj mý 
yapacaðým, emeðim mi sömürülecek, emeðimin karþýlýðýný alamayacak mýyým?” diye 
uzmanlýk kavramýný mý ele almalýyýz? Bunu sormak istiyorum. Yani, kendi kendime ve 
burada bulunan meslektaþ aðabeylerimize sormak istiyorum. Ve bunun paralelinde bu 
konunun çok önemli olduðuna, gerek özel sektörü, kamu sektörü, odamýz var 
akademik çevreler olmak üzere herkesin buna karþý politikalar geliþtirmesi gerektiðini 
ve bunu neresinde? Sorusuna cevap bulmak gerekiyorsa da özel sektörün iþte 18 
uygulamalarý, arazi toplulaþtýrmalarý yaptýðýný düþünerek, kamunun iþte yapý denetim 
sistemini kamudan özele geçmesini düþünerek, üniversitelerin ki þunu vurgulamak 
istiyorum. Ahmet Hocam buna biraz önce çok güzel deðindi. Uygulama alanlarýmýzýn 
ne denli geniþ olduðundan bahsettik. Nelerin iþte teknolojiyle birlikte geldiðini 
söyledik ama bir de var olan uygulama alanlarýmýzý yitirdiðimizi düþünürsek ki, bunun 
en güzel örneði, toprak, insan ve mülkiyetin odaðýnda olan mesleðimizin insan ile 
bütünleþen ve sosyal yapýsýný ortaya koyan, kamu ölçmeleri gibi bir ana bilim dalýný da 
kaybetmeyle burun burunnayýz. Bu baðlamda, uzmanlýk kavramýný her yönüyle 
düþündüðümüzde baþta odamýz olmak üzere,  buna karþý politikalar geliþtirmesi 
gerektiðini ve yasal altlýklarda da buna özellikle bazý çerçeveler çizmesi gerektiðini 
düþünüyorum. Buna karþý bazý politikalar geliþtirilmeli. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler.
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KATILIMCI - Hocam özür diliyorum. Biraz dýþýna taþtýðýmýn farkýndayým ama yani, 
bu konunun es geçildiðini düþünerek, ben bunun farklý bir baþlýk olduðunu 
düþünüyordum. Benim için önemliydi. Bunu belirtmek istedim. Saðolun. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. Evet, þu baþlýklarýmýz var. Sektörün ve odanýn 
adý, terminoloji konusu, bu kurultayda da hep dile getirildi. Etik konusu, kalite konusu, 
sektördeki örgütler konusu, iþte ismimizle ilgili hem odamýzýn yürüttüðü anketler var, 
oralarda çýkan sonuçlar; harita ve kadastro, jeodezi fotogrametri, jeodezi, harita, ölçme, 
jeomatik ya da geometik, geoinformatik, yer ve uzay ölçmeleri, mekansal bilgi, böyle 
bir sürü, kavram isim konusunda. Ama Muzaffer Hocamýz diyor ki, harita bizi 
anlatmaya yeter diyor. Niye bu kadar dallanýp, budaklanmaya gerek var? Ahmet 
Hocamýz baþka bir þey mi söyleyecek? 

AHMET BEY - Ne yazýk ki, bu konuda çýkmazdayýz.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Çýkalým hocam?

AHMET BEY - Bilemiyorum. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - O girdapta boðulmayalým. Çýkalým. 

AHMET BEY - Þimdi sadece Türkçe olarak düþünmeyeceksin. Bunu tercüme etmeye 
kalkýþýrsanýz Ýngilizce “Map” diyeceksiniz. Almanca “Karte” “Karten” diyeceksiniz, 
neyse. Þimdi aslýnda Ýngilizce, Almanca,  Fransýzca' da sanýyorum, güzel bir  isim 
bulmuþlar. Örneðin Ýngilizce Survey. Vermessungs Engineer demiþ, Almanca. Ama 
Vermessugs'un karþýlýðý ölçme deðil, ölçümleme de deðil. Þimdi “harita” desek, harita 
mühendisliði dediðim gibi bunu anlatmaya çalýþsanýz baþka birisine ismi þudur diye 
haritayý olduðu gibi tercüme ederseniz çok garip bir durum oluyor. Ne yapmalý, nasýl 
yapmalý, bilemiyorum? Herhalde bu konuda biraz daha düþüneceðiz ya da radikal yeni 
geliþmeleri göz önünde tutacaðýz ve ona göre yeni baþtan bir atýlým yapacaðýz mesela 
geoinformatik, jeoinformatik gibi teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Hocamýz kesin bir þey önermiyor ama bir çözüm tartýþalým, 
bunu biraz daha tartýþalým diyorsunuz. Ayhan Bey'e de verelim. 

KALYONCU - Þimdi bu konudaki benim gözlemim, izlenimim Muzaffer Hocam 
yalnýz harita dedi, tabi harita kavramý eskiden beri yerleþmiþ olan bir kavram. Biz iþte 
1/5000 ölçekli fotogrametrik haritalarý yaparken, nirengi tesisi amacýyla gittiðimizde 
kentlere, köylere vatandaþa tanýmlarken iþte burada haritacýlar geldi mi? Ne iþ yaptýlar? 
Filan diye sorarak yani vatandaþýn bilincinde harita kavramý var, öyle jeodezi 
fotogrametri desek onlardan hiçbir þey alamazsýn yani, bilgilendirme. Þimdi benim 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

366 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



söyleyeceðim, mesleðin geliþmesi, yeni açýlýmlar bulmasý konusuna da girdiðimizde, 
ben de mülkiyet kavramýnýn da üzerinde durarak, bir defa teknikle tasarruf dediðimiz 
eski þeyi, birbirinden ayýrmadan ve kadastronun birlikte anýlarak yani, bugünkü odanýn 
þekliyle devam etmesinde yarar var görüyorum. Çünkü, kadastro bir mülkiyet 
kavramýný çaðrýþtýrýyor. Çaðrýþtýrýyor ve de sizler de biliyorsunuz, Bölüm baþkanlarý 30. 
yýl nedeniyle Konya'da bir toplantý yaptýlar, bu ismi de tartýþtýlar. Buna artýk bir nokta 
koyarak tek isme indirmek zorunluluðu vardýr, diyorum ben. Benim önerim 
alýþýlagelmiþ olan ve halk nazarýnda da tutmuþ olan harita ve kadastro mühendisliði 
kavramýnýn, teriminin devam etmesi görüþündeyim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Böyle de bir öneri var. Deðiþtirmeyelim, böyle devam 
edelim. Baþka, sizin hazýr bu konuda mikrofonu almýþken birkaç sözcük de etik için 
söyleminizi istiyorum.

KATILIMCI - Evet, isimler ilgili aslýnda tabi bir mesleðin içeriði ile isminin uyuþumlu 
olmasý gerekiyor. Bu uluslararasý bir standart. Dolayýsýyla içeriðin isimle uyuþumlu 
olmasýnda epey araþtýrmamýz gerekiyor. Türkçe'de öyle bir  deyim ya da kelime ortaya 
çýkmýþ deðil. Ama dýþarýdan bakýldýðýnda bir çok üniversitede de Surveying var ama 
Geomatik programý uyguluyor. Jeodezi Fotogrametri var, Geomatik programý 
uyguluyor. Dolayýsýyla içeriðini deðiþtirmiþler ve bölümlerin bu uygulamalarý 
sonucunda kamuoyunda ortaya çýkarttýklarý güç ve etkinlik, performanslarý, sonradan 
ismi deðiþtirme açýsýndan da denemeye tabi tutuyorlar. Yani, bu bölümler adlarýný 
devam ettirirler, deðiþtirebilirler de hiç önemi yok. Ama önemli olan gösterdikleri 
performanstýr, tanýtýmdýr, ona göre de isim almalarý gerekir. Yani, isimde bir problem 
çýkacaðýný düþünmüyorum. Önceden deðiþtirelim filan dedik ama, o kadar önemli 
deðil. Önemli olan, gösterilen performanstýr. Bu deðerlendirilmelidir. Çýkan 
mühendisin kalitesi önemlidir. O kritere göre de deðerlendirme yapýlabilir. Terminoloji, 
aslýnda bir mesleðin iletiþim dilidir. Yani, bir mesleðin disiplin olmasý, ayný dili 
kullanmasýna baðlýdýr. Bu terminoloji, ne kadar yayýlýrsa ve çok anlamlýlýk kazanýrsa, 
disiplin de disiplin olmaktan o ölçüde uzaklaþýr ve giderek etkinliðini yitirir. Dil, bir 
disipline özgüdür. Disiplin dille oluþur, dili olmayan disiplin olmaz. Baþka bir 
disiplindir o zaman, diye ortaya konuyor problem. Bu açýdan bizim için önemli ama 
1967 yýlýnda Harita Kadastro Mühendisleri Odasý Dergisine bakarsanýz, Sayýn Ahmet 
Yaþayanýn baþkanlýðýnda terminoloji komisyonunun kurulduðunu görürsünüz. O 
tarihten bu yana da, terminoloji problemi çözülememiþtir. Niçin çözülememiþtir? Onu 
araþtýrýyoruz. Biz de üniversitede kurduk. Üzerinde çalýþýlýyor. 

Etik problemi; þimdi üniversitedeki programlara, etik sorumluluk olarak girmiþtir. 
Yani, kalite güvenliði sisteminde mühendis kendi mesleki sorumluluðunu ve etik 
kodlarýný bilmelidir diyor. Etik KOD'lar odanýn etik  kodlarý. Harita Kadastro 
Mühendisleri Odasýnýn etik kodlarý, kontrolünü yapacaksýn. Doðru yapacaksýn, þu iþi  
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yapacaksýn, biçimindeki kodlar. Bu kodlar mühendisliðin etik kurallarý içersinde de 
vardýr. Bunlar yaratýlabilir, tabi, bu konuda benim çok büyük giriþimim de oldu. Yani, 
ben tercüme ettim herkese gönderdim. Ama kimsenin, tutup, tutmadýðýný da 
bilmiyorum. Hiç kimse o konuda bir þey söylemedi. 8, 10 sayfalýk, mühendisliðin etik 
kodlarýný her önüme gelenin cebine yerleþtiriyorum. Kimse beðenmedi herhalde, 
tutmadý ki, bir þey söylemedi. Ama mühendisliðin etik kodu, bir mühendise, öðrenciye 
öðretilmesi gereken þeydir. Þunu yapmayacaksýn, bunu yapacaksýn. Etik ahlaktan farklý 
bir olaydýr. Mühendislikteki disiplinde ikili þeylere düþüldüðünde, karar verme 
durumunda ikilemlere düþüldüðünde doðru karar vermenin yollarýný gösterir. 
Dolayýsýyla de bir mühendislikte örneðin jeodezi fotogrametri mühendisliðinin etik 
kodu, oda tarafýndan bastýrýlýr, her mühendisin cebine üye olduðunda konulacak bir 
þeydir. Bunun saðlanmasý bir kere kazým. Ondan sonrasý, detaya giriyor, çok daha fazla 
etik tabi altyapýda etik var. Bunu da saðlamamýz gerekiyor. Ama en azýndan yeni üyeye, 
eskileri artýk býraktýk ama yeni üyeye mühendisliðin etik kodlarý belirlenip cebine 
konmalýdýr. Þu kontrol mühendisi isen kontrolünü adam gibi yapacaksýn. Þunu 
yapacaksýn biçiminde yüzde yüz bir de yemin ettirilebilir. Ondan sonra da býrakýlýr. 
Þimdi bir problem inþaat mühendisliðinde bu deprem nedeniyle mahkemeye 
çýktýklarýnda bana söylendi de mi ben yapmadým? Dendi, bu þekilde bir savunma da 
vardýr inþaat mühendislerinde. Bana etik kodlarý söylediniz de mi yapmadým? Çünkü, o 
mühendis dalýnda da yok. Etik kod açýklanmamýþ, altta dolaþan etik, etik kod deðildir. 
Doðrudan doðruya deklere edilmiþ, açýklanmýþ, açýk açýk belli olan þeydir, etik ve ona 
uyar, uymazý deðerlendirebiliriz. Öteki türlüsü olmaz. Dolayýsýyla da bizim hemen bu 
yola gitmemiz gerekiyor. Teþekkür ederim.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler hocam. Nerede presizyon diyeceðiz, nerede 
hassasiyet diyeceðiz, nerede duyarlýlýk diyeceðiz Hocam? Siz neler diyorsunuz bu 
konuda?

KATILIMCI - Evet, bu mesleki terminoloji konusunda presizyon bana göre yabancý 
dil, saðolsun babasý Aksoy Hocamýz, deðil mi? Sonra hassasiyet eski terim. Duyarlýlýk 
bana göre en uygunu yavaþ yavaþ da oturdu gibi geliyor. Deðil mi?

KATILIMCI - Kesinlikle itirazým var.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Öyle mi? Hocamýzýn kesin itirazý varmýþ. 

KATILIMCI - Peki hocamýza verelim. 

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Öyle terminolojiye girmiþ oluyorsunuz deðil mi? Oraya 
girmiþ oluyoruz. Tamam.
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AHMET AKSOY - Bir ben presizyon diye bir kelime kullanmadým þimdiye kadar. 
Ama Ýngilizce okurken karþýlaþýyoruz tabi. Yani, bizim benimsediðimiz ve hala 
derslerde kullandýðýmýz deyim, doðruluktur. Þimdi duyarlýlýk, hassasiyet.  Türkçe'si 
duyarlýlýk. Bir düzecin duyarlýlýðý da vardýr, ama onun doðruluðu deðildir. Fazla ölçüler 
sonucu elde edilen sonuç deðerin, belli bir kalitesi vardýr. Ona biz doðruluk diyoruz. O 
yüzden bu konuyu seninle tartýþalým, en iyisi.

FORUM YÖNETÝCÝSÝ - Teþekkürler. Deðerli meslektaþlar, bu saate kadar 
dayanabilenlere çok teþekkürler. Geç oldu. Burada kesmek zorundayýz bu tartýþmayý. 
Burada bir þeyi hedeflemedik tabi buradan kesin sonuçlar çýksýn, hedeflemedik ama 
eðilimler var, bazý yönelmeler var, deðiþik baþlýklar altýnda. Sanýyorum Oda Genel 
Merkezimiz ve kurultayýn düzenleme kurulu baþkaný Sayýn Ayhan Kalyoncu bu 
konular üzerinde yeniden düþünecekler. Bu kadar geniþ bir önermeler demetini nasýl 
deðerlendirebiliriz önümüzdeki süreçte ve bu deðerlendirmelerin sonucunda da bir 
eylem planýný nasýl oluþturabiliriz? Ve bu eylem planýnýn yaþama geçmesi için 
formülasyonlarý nasýl geliþtirebiliriz? Herhalde bu konuda bir çalýþma yapacaklardýr. 
Katýldýðýnýz için sizlere çok teþekkür ediyoruz, bu saatte kadar kaldýðýnýz için, 
oturduðunuz için, katký saðladýðýnýz için. Konuþmadan da burada bulunduðunuz için 
çok teþekkür ediyoruz, konuþamayanlara da ve hepinize iyi akþamlar diliyoruz.
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FORUM:
MESLEK SORUNLARINA ÇÖZÜMLER,

EYLEM PLANI

Bu açýlardan bakýldýðýnda, ülkemizde Harita Sektörünün önümüzdeki dönemdeki 
hedefleri aþaðýdaki gibi sýralanabilir:

0. Öncelikli Hedef
1. Ulusal Kapsamda Mekansal Bilgi Sistemlerinin Oluþturulmasý ve Hizmete 
Sunulmasý

1. Kamu Alanýnda Yeni Bir Sivil Yapýlanma

1.01. Kamusal Alanda Yeni Kurumsallaþma Modellerinin Tartýþýlmasý ve Bu Konuda 
Daha Kapsamlý Bir Çalýþmanýn Baþlatýlmasý
1.02. Ama Kamu Alanýnda Mutlaka Yeni Bir Harita Kurumunun Kurulmasý
1.03. Bu Kurumun Görev ve Yetki Tanýmlarýnýn Sektördeki Týkanmalarý da Aþacak 
Biçimde Yapýlmasý
1.04. Kurumun TKGM, ÝB  Harita Dairesi, Milli Emlak Genel  Müdürlüðü, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüðü, Orman Genel Müdürlüðü Gibi Kurumlarýn Hizmetlerini 
Kapsayacak Bir Yapý Olarak Düþünülmesi 

2. Eðitim-Öðretim Alanýndaki Hedefler

2.01. Harita Sektörü Eðitim-Öðretim Konseyi Kurulmasý ve Sistemli Toplanmasý
2.02. Öðrenmeyi Öðretmek ve Yaþam Boyu Öðrenmeyi Saðlamak Ýçin Hizmet Ýçi 
Eðitim Çalýþmalarýna Tüm Kurumlar Bazýnda Yeniden Baþlanmasý 
2.03. Ulusal Staj Koþullarýnýn Belirlenmesi
2.04. Ulusal ve Uluslararasý Akreditasyon Sisteminin Kurulmasý ve Serbest Dolaþým
2.05. Sektörde Biliþim Teknolojileri Destekli Eðitime ve Öðretime Geçilmesi
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2.06. Sektörde Meslek Okullarýndan Yüksek Lisans Düzeyine Kadar Eðitim Bir Bütün 
Olarak Düþünülmelidir 
2.07. Deðiþim Odaklý Bir Eðitim ve Öðretim Sisteminin Kurulmasý
2.08. Lisans, Lisansüstü ve Doktora Unvanlarýna Uygun Ýstihdamlarýn Planlanmasý
2.09. Öðretim Elemanlarýnýn Özlük Haklarýnýn Güçlendirilmesi
2.10. Çok Disiplinli Çalýþma Reflekslerinin Geliþtirilmesi
2.11. Ýyi Bir Yabancý Dil Eðitimi, Ama Anadilde Eðitim
2.12. Kartoðrafya, Fotogrametri, Uzaktan Algýlama ve Kamu Ölçmeleri Alanýnda 
Daha Köklü Eðitim
2.13. Harita Teknik Yüksek Okulunun Konumunun Deðerlendirilmesi
2.14. Meslek Odasý Bilincinin Geliþtirilmesi

3. Kamu Sektöründeki Hedefler

3.01. Harita Hizmetlerinin Kurumlara Göre Tanýmlanmasý
3.02. Mesleki Formasyonlara Göre Görev ve Yetki Sýnýrlarýnýn Belirlenmesi
3.03. Ülkemizde Ýkinci (Yeniden) Kadastronun Önünü Açacak Düzenlemeler 
Yapýlmasý
3.04. Kamuda Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi ve Ýstihdamý 
3.05. Kamu Kurumlarý Arasýnda Mekansal Verilerin Üretimi ve Paylaþýlmasýnda 
Eþgüdüm
3.06. Kamu Kurumlarýnda Kurum Ýçi Ýletiþim (Yönetiþim)
3.07. Kamudaki Denetim Düzeneðinin Özerkleþtirilmesi
3.08. Kamu Çalýþanlarýnýn Özlük Haklarýnýn ve Ücretlerinin Ýyileþtirilmesi
3.09. Kamu Hizmetlerinde Etik ve Sosyal  Çürümenin Önlenmesi
3.10. Harita Hizmetlerinin Kontrolü ve Denetimi Mekanizmalarýnýn Ýlkelerinin 
Belirlenmesi
3.11. Kamu Sorunlarýnda Bilirkiþilik Kurumunun Deðerlendirilmesi

4. Yerel Yönetimlerdeki Hedefler

4.01. Belediyelerde Harita Hizmetlerinin Örgütlenmesi (Görev-Yetki-Sorumluluk) 
Konusunda Bir Tip Yönetmeliðin Hazýrlanmasý
4.02. Kentsel Alanlardaki Hizmetlerin Altyapýsýný Oluþturan Harita Mühendislik 
Hizmetleri Yeniden Tanýmlanmalýdýr
4.03. Harita Birimlerinin Belediye Encümeninde Temsili Saðlanmalýdýr
4.04. Harita Hizmetlerinin Belediyelerde Kurumsallaþmasý Ýçin 1580, 3030 vd 
Yasalarda Gereken Düzenlemelerin Formüle Edilmesi
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5. Özel Sektörle Ýlgili Hedefler

5.01. Kamu Ýhale Kanununun Baþlattýðý Yeni Sürecin Deðerlendirilmesi
5.02. Özel Sektörün Yapýlanmasýnýn Ýrdelenmesi
5.03. Sektörde Çok Mühendis Ortaklý Güçlü  Þirketlerin Az Olmasý/Büro Tescil 
Yönetmeliði
5.04. Lisanslý Ölçme Bürolarýnýn Kurulmasý Ýçin  Çaba Harcanmasý5.05. Özel Sektörün 
Ýþ Alanlarýnýn Tanýmlanmasý
5.06. Birim Fiyat Eksikleri ve Yetersizlikleri
5.07. Büyük Oranda Kamuya Baðlý Olan Özel Sektör ile Kamu Ýliþkilerinin 
Düzenlenmesi
5.08. Harita Genel Komutanlýðýnýn Sektör Üzerindeki  Etkisi ve Gizlilik 
5.09. TKGM'nün Bazý Hizmetlerinin Özel Sektöre  Devredilmesi
5.10. TKGM Kontrollük Harcý
5.11. Fatura Sorunu 
5.12. Kamu Kurumlarý Tarafýndan Yapýlmakta Olan Döner Sermayeli Ýþler
5.13. SSK'nýn Aldýðý %14 Oranýndaki Ýþçilik Payý
5.14. Bazý Kamu Ýhalelerinde Harita Hizmetlerinin Ýnþaat Kalemi Ýçerisinde Yer 
Almasý
5.15. HAKAR Gibi Projelerin Yeniden Hayata Geçirilmesi
5.16. Emlak Yasa Tasarýsýnýn Durumu
5.17. Köy-Kent Projelerinin Canlandýrýlmasý
5.18. Kamu Kurumlarýnýn Kendi Mülkiyetlerinde Olmayan Arsalara Ýliþkin 
Hizmetlerin Valilik Görevlendirilmesi ile Yaptýrýlmasý
5.19. Ýmar Uygulamalarýnýn Mahkemelerce Ýptal Edilmesi
5.20. Bilirkiþilik
5.21. Bazý Ýþlerde Harita Mühendisi Ýmzasýnýn Aranmamasý

6. Sektörün Hukuksal Altyapýsý Ýle Ýlgili Hedefler

6.01. Sektörün Temel Yasasý Hazýrlanmalý 
6.02. Yasalarýn Sektörün Temel Yasasýyla Çeliþkilerinin Ortaya Konulmasý Çalýþmasý 
Baþlatýlmalý 
6.03. Büyük Ölçekli Haritalar ve Harita Bilgileri Yönetmeliði Yürürlüðe Girmeli
6.04. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Kurallarý Yeniden Düzenlenmeli
6.05. Kurumlarýn Teþkilat Yasalarýnýn Deðerlendirilmesi
6.06. Taþýnmaz Deðerlemesi Konusunun Sektör Gündemine Alýnmasý
6.07. Kamu Ýhale Yasasýnýn Tam Olarak Anlaþýlmasý Ýçin Çalýþmalar Yapýlmalý 
6.08. Kamulaþtýrma Yasasýnýn Uygulamada Ortaya Çýkan Aksaklýklarý Ýncelenmeli
6.09. GATS Konusu incelenmeli
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7. Sektör Genelini Kapsayan Hedefler
7.01. Sektörün ve Odanýn Adý
7.02. Terminoloji
7.03. Etik (Ahlak)
7.04. Kalite 
7.05. Sektördeki Sivil Toplum Örgütleri Arasýndaki Ýliþkiler

Forum'da tartýþmaya açýlan bu konulara, meslektaþlarca yapýlan katkýlar, özetle 
aþaðýdaki gibidir:

0. Harita Sektörünün Öncelikli Hedef Ne Olmalýdýr?

- ÝNSANLIÐA HÝZMET
- KÝMÝZ, NE YAPIYORUZ?
- MESLEKTE UZMANLAÞMA
- KAMU YARARI
- TÜRKÇE EÐÝTÝM
- YENÝDEN YAPILANMA
- DEMOKRATÝK KÝTLE ÖRGÜTÜ OLMA
- MESLEKÝ DAYANIÞMA ve PAYLAÞMA
- GENÇLERE ÝÞ ve AÞ
- SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALÝTE GÜVENLÝÐÝ
- DAHA GÜZEL BÝR DÜNYA
-  TOPLAM KALÝTEYÝ YAKALAMAK
- YENÝ ÝÞ ALANLARI
- ÜRETÝM HEDEFLERÝ BELÝRLEMEK
- GÖREV ve SORUMLULUKLARIN TANIMLANMASI
- MESLEKÝ ÇIKARLARI KORUMA
- KÝMLÝK SAHÝBÝ OLMAK
- SAYGINLIK KAZANMA
- GÜÇLÜ BÝR ÖZEL SEKTÖR
- YASA VE YÖNETMELÝK ÇALIÞMALARI

YÝNE DE “MEKANSAL BÝLGÝ SÝSTEMLERÝNÝN KURULMASI” TEMEL 
VE ÖNCELÝKLÝ HEDEF OLARAK KONULABÝLÝR.

1. Kamu Alanýnda Yeni Bir Sivil Yapýlanma

- ÝDARÝ ve MALÝ ÖZERKLÝKLERE SAHÝP BÝR KURUM OLMA
- ÖNCE YENÝ BÝR KURUMSAL  YAPILANMADA HEDEFLER 

BELÝRLENMELÝ
- MEVCUT KURUMLARIN BÝRÝSÝ GÖREV ÜSTLENMELÝ
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- MEVCUT KURUMLARIN HEDEFLERÝ BELÝRLENMELÝ
- EÐÝTÝMDEN BAÞLAYARAK TEMEL YAPILANMA DEÐÝÞMEMELÝ
- HÝYERARÞÝK DÝPLOMA ve SERTÝFÝKA YAPISI KURULMALI 

(ÜNÝVERSÝTELER GÖREV ALMALI)
- ÝYÝ BÝR ALTYAPI
- ORTAK ÜRETÝM SÜRECÝNDE GÖREV ve SORUMLULUK ALMA
- KURUMSAL YAPILANMA TARTIÞILIRKEN DEÐÝÞÝM MÝ 

HEDEFLENMELÝ, DEÐÝÞÝKLÝKLER MÝ?
- YENÝDEN YAPILANMADA HOLLANDA MODELÝ KULLLANILABÝLÝR!

BU TARTIÞMALAR, BÝRKAÇ NOKTADA ODAKLANIYOR...

1.1. VAR OLAN KURUMLARIN DIÞINDA YENÝ BÝR KURUMSAL YAPI
1.2. VAR OLAN KURUMLARDAN BÝRÝNÝN BU HEDEF DOÐRULTUSUNDA 

YENÝDEN YAPILANDIRILMASI
1.3. VAR OLAN KURUMLAR ARASINDA EÞGÜDÜM KURACAK BÝR 

KURULUN OLUÞTURULMASI
1.4. KOÞULLARI BÝZE BENZEYEN BÝR ÜLKEYÝ MODEL ALARAK YENÝ BÝR 

DÜZENLEME

BU ÖNERMELERÝN DAHA ÝYÝ ARAÞTIRMALARA DAYALI OLARAK 
PROJELENDÝRÝLMESÝ GEREKMEKTEDÝR.

2. Eðitim-Öðretim Alanýndaki Hedefler

- EÐÝTÝM ÖÐRETÝM KONSEYÝ KURULMALI
- BÖLÜM ve ANABÝLÝM DALI BAÞKANLARI,ODAMIZ ve ÖZEL SEKTÖR 

BU KONSEYÝ OLUÞTURMALI
- ODAMIZ KONSEYÝ DÜZENLEYÝCÝ ROL OYNAMALI!
- NÝTELÝKLÝ ÖÐRENCÝ KAPMA ÇABASI EÐÝTÝMÝ DÝNAMÝKLEÞTÝRÝR
- EÐÝTÝM TÜRKÇE OLMALI
- ÜNÝVERSÝTE DEKANLARI KONSEYÝ ULUSAL AKREDÝTASYONU 

GÜNDEMÝNE ALDI
- ULUSAL AKREDÝTASYON KURULUNUN KURUMSALLAÞMASI 

AMAÇLANIYOR
- EÐÝTÝMDE YAPILANMADA ODAMIZ PAY SAHÝBÝ OLMALIDIR
- ÖÐRETÝMDE ÖÐRENCÝ KALÝTESÝ DÜÞTÜ
- STAJDA PARA KAZANMA HEDEFLENÝYOR
- TÜM ÜNÝVERSÝTELER EÐÝTÝMDE DEÐÝÞÝM ve GELÝÞÝME AÇIK MI? 

NELER GEREKÝYOR?
- MESLEK DERSLERÝNÝN YABANCI DÝLDE VERÝLMESÝ ACIDIR
- ÜNÝVERSÝTELER ARASI ÝLETÝÞÝM SAÐLANMALI
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- EÐÝTÝM ÖÐRETÝM KONSEYÝNDE ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLERÝ DE YER 
ALMALI

- ÖÐRENCÝLER BÝRARAYA GELMELÝ! ODA BUNA ÖNCÜLÜK YAPMALI
- HER KURUM STAJYER ÖÐRENCÝYÝ YÖNLENDÝRECEK ELEMAN 

GÖREVLENDÝRMELÝ
- ÖÐRENCÝLER NE TÜR ÝÞLERÝ,  KÝMLER ÝÇÝN ve NASIL  

YAPABÝLECEKLERÝNÝ BÝLMÝYOR
- EÐÝTÝMDE YAPILAN YANLIÞLIKLARDA KABAHAT KÝMDE?
- MÜHENDÝS YÖNETÝM, MESLEKÝ HUKUK ve FÝNANS ALANLARINDA 

EÐÝTÝM ALMALI
- ODA YÖNETÝMLERÝNDE BÝR EÐÝTÝM SEKRETERÝ OLMALI
- HARÝTA MESLEK YÜKSEK OKULLARININ DURUMU ÝNCELENMELÝ
- EÐÝTÝM ÖÐRETÝM KONSEYÝNÝ ODA FÝNANSE ETMELÝ
- DEÐÝÞÝK UYGULAMALRI GÖRMEK ÝÇÝN STAJ
- KALÝTE GÜVENLÝÐÝ SÝSTEMÝ TÜM BÖLÜMLERDE KURULMALI
- YASA ve YÖNETMELÝKLERLE KURULMAYAN BÝR KONSEY NE 

KADAR SÖZ SAHÝBÝ OLABÝLÝR?
- PLANSIZ, PROGRAMSIZ YENÝ BÖLÜMLER AÇILMAMALI
- ÜNÝVERSÝTELER UYGULAMALARIYLA SEKTÖRE ÖRNEK OLMALI
- EÐÝTÝM OKUL DIÞINDA DA DEVAM ETMELÝ! KAYNAKLARA ERÝÞÝM 

KOLAYLAÞTIRILMALI
- BÝLÝNÇLÝ EÐÝTÝM
- YÖK YASA TASARISINDA EÐÝTÝM KONSEYÝNE DEÐÝNÝLMESÝ 

SAÐLANMALI
- GHG'2003 DE KONSEY ÝLK TOPLANTISINI YAPMALI

3. Kamu Sektöründeki Hedefler

- KAMU YARARI,
- BÝLGÝNÝN EVRENSELLÝÐÝ ve PAYLAÞIM
- BÝLGÝNÝN TOPLUMSALLAÞTIRILMASI GÜNDEMDE TUTULMALI
- YENÝDEN YAPILANMA YENÝ BÝR KURUM MODELÝ ÜZERÝNDEN 

BAÞLATILMALI
- RESMÝ KURUMLARIN ENTEGRASYONU SAÐLAM BÝR TEMELE 

OTURTULMALI
- ÜLKE KAYNAKLARIYLA, ÜLKE ÝNSANINI RAHAT YAÞATMA
- KURUMLAÞMA GÜCÜ ve DONANIMININ ENVANTERÝ ÇIKARILMALI
- MEVCUT YAPI EN ETKÝN ÞEKÝLDE KULLANILMALI
- ÝNSANA HÝZMET
- KURUMLAR GÖREVLERÝNÝ EKSÝKSÝZ YAPMALI
- MEVCUT HÜKÜMETÝN HEDEFÝ NE? SORUNLARI DÜZELTECEK BÝR 
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ÜST KURUM(L) OLUÞTURULAMAZ MI?
- KURUMLAR ÖZELEÞTÝRÝ YAPMALI
- KADASTRO'DA YENÝDEN YAPILANMA DEVAM EDÝYOR
- KURUMLAR ARASI KOORDÝNASYON SAÐLANMALI
- KURUMLAR DÝSÝPLÝNE EDÝLMELÝ!
- SÜREKLÝ YENÝLENMEYE HAZIR MIYIZ?
- KAMUDA YENÝDEN YAPILANMADA ÝSTEDÝÐÝMÝZ ROL NE?
- MESLEÐÝN UFKU, GELECEÐÝ; VAR OLUP, OLMAMA SORUNLARI
- AKILLI, BÝLÝME UYGUN, PLANLI  BÝR CBS UYGULAMASI 

YÖNLENDÝRÝCÝ OLACAKTIR!

4. Yerel Yönetimlerdeki Hedefler

- ODA, BELEDÝYE VE ÝL GENEL MECLÝSLERÝNDE TEMSÝL EDÝLMELÝ
- YEREL YÖNETÝMLERDE ODA SÝYASÝ ROL OYNAMALI
- YEREL YÖNETÝMLER YASA TASARISI YAKINDAN TAKÝP EDÝLMELÝ
- BELEDÝYE YÖNETÝCÝLERÝNÝ EÐÝTECEK BÝR  KÝTAPÇIK 

HAZIRLANMALI

5. Özel Sektörle Ýlgili Hedefler

- ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIÞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI?
- ÖZEL SEKTÖR, ODA ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPARAK KENDÝ ÝÇÝNDE 

ÖRGÜTLENMELÝ! CÝDDÝ BÝR ÖRGÜTLENME YAPILMALI
- KÖYKENT YERÝNE KÖY YENÝLEME PROJELERÝ, KIRSAL TOPRAK 

DÜZENLEMESÝ ve YÖNETÝMÝ ÜZERÝNDE ÇALIÞILMALI
- ÖZEL SEKTÖR KENDÝ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN ÖDENEK AYIRMALI
- LÝSANSLI HARÝTA ve KADASTRO ÖLÇME BÜROLARI KAVRAMI GERÝ 

MÝ DÖNÜYOR?
- ÖZEL SEKTÖR ORMAN KADASTROSU ÝÞLERÝNDE ROL OYNAMALI
- SERTÝFÝKALI MÜHENDÝS ( KAMUDA ve ÖZEL SEKTÖRDE)?
- YEREL YÖNETÝM HÝZMETLERÝNDE ÖZEL SEKTÖR DAHA ÇOK ROL 

ALMALI
- GÜÇLÜ BÝR ÖZEL SEKTÖR KAMUNUN YENÝDEN YAPILANMASINI 

SAÐLAYACAKTIR
- ÜNÝVERSÝTELER ve ODA ÖZEL SEKTÖRE VÝZYON KAZANDIRMALI
- UZUN VADELÝ YAPILANMA PLANLARI YAPILMALI
- MEKANSAL BÝLGÝ SÝSTEMLERÝNÝN SAHÝBÝ HARÝTA ve KADASTRO 

MÜHENDÝSLERÝ OLACAK, ÖZEL SEKTÖR BUNA HAZIRLANMALI
- ÝSO9001?
- ODA ÖZEL PÝYASAYI KURGULAYACAK BÝRÝM FÝYATLARI 
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ÇIKARMAKTADIR. UYGULAMADA ÖZEL SEKTÖR BU FÝYATLARA 
UYMALIDIR

- ÜNÝVERSÝTELER ve ODA ÖZEL SEKTÖRE VÝZYON KAZANDIRMALI
- UZUN VADELÝ YAPILANMA PLANLARI YAPILMALI
- MEKANSAL BÝLGÝ SÝSTEMLERÝNÝN SAHÝBÝ HARÝTA ve KADASTRO 

MÜHENDÝSLERÝ OLACAK, ÖZEL SEKTÖR BUNA HAZIRLANMALI
- ÝSO9001?
- ODA ÖZEL PÝYASAYI KURGULAYACAK BÝRÝM FÝYATLARI 

ÇIKARMAKTADIR. UYGULAMADA ÖZEL SEKTÖR BU FÝYATLARA 
UYMALIDIR

- SSK MEVZUATINDA ÖZEL SEKTÖRÜ YIPRATAN DÜZENLEMELERE 
KARÞI TEKNÝK AÇIKLAMA GETÝRÝLMELÝDÝR

- ODA, ÝHALELERDEKÝ YÜKSEK KIRIMLARI ENGELLEYEMEDÝ. 
DENETÝM ve YAPTIRIM ETKÝNLEÞTÝRÝLMELÝDÝR

- ÜNÝVERSÝTE ve ODA, ÖZEL SEKTÖRÜ BÝLÝNÇLENDÝRECEK EÐÝTÝM 
ÇALIÞMALARINI ORTAYA KOYMALIDIR.

- ÖZEL SEKTÖRDE ISO SÝSTEMÝ UYGULAMASINA YÖNELÝMLER 
AYRIMLAR SERGÝLEMEKTEDÝR. ODAMIZ, ISO BELGELERÝNÝN FAHÝÞ 
FÝYATLARLA SATILMASINA KARÞIDIR

- ÖZEL SEKTÖR ARAÞTIRMA, GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARINA KAYNAK 
AYIRMALI

- DOÐRUDAN SERMAYE KOYARAK ÝÞE BAÞLANMIYOR, BAÞLANMALI
- EYLEME GEÇMEK ÝÇÝN TEMEL SORUN SERMAYE, BU ÇÖZÜLMELÝ

7. Sektör Genelini Kapsayan Hedefler

- MESLEK ADININ ORTAKLAÞTIRILMASI SAÐLANMALIDIR, BU 
KONUDAKÝ TARTIÞMALAR SÜRDÜRÜLMELÝDÝR

- ÖNEMLÝ OLAN ÝSÝM DEÐÝL,  MEZUN OLAN MÜHENDÝSÝN 
KALÝTESÝDÝR!

“AD” TARTIÞMALARI BÝRKAÇ NOKTADA YOÐUNLAÞIYOR:
• AD DEÐÝÞMEMELÝ (HARÝTA-KADASTRO KALMALI)
• YENÝ BÝR AD ARAYIÞI SÜRMELÝ
• AD TÜRKÇE OLMAK ZORUNDA DEÐÝL

Diðer Konular:

- MESLEK TERMÝNOLOJÝSÝ OLUÞTURULMALIDIR
- MESLEK ETÝK KODLARI YARATILMALI VE UYGULANMALIDIR
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Konuþmacýlar

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
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Devletin Yeniden Yapýlandýrýlmasý, Yönetiþim

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Son oturum olan Devletin Yeniden yapýlandýrýlmasý ve 
Yönetiþim konulu, konuyla ilgili olarak mesleðimizin dýþýnda olan, iki deðerli bilim 
insanýyla birlikte olacaðýz. Ben onlarý önce yanýmda yer almaya davet ediyorum. 
Ondan sonra tanýþtýracaðým, sizlerle.

Evet oturuma hemen geçiyorum. Benim, bana göre benim solumda oturan Sayýn Prof. 
Dr. Türkel MÝNÝBAÞ, Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi  öðretim üyesi, ayný 
zamanda Cumhuriyet Gazetesinden yazýlarýyla tanýdýðým bir kiþi. Çaðdaþ Yaþamý 
Destekleme Derneðinin Ýkinci Baþkaný, çok yönlü bir bilim insaný. Ben bilim adamý 
demiyorum, bilim insaný diyorum. Evet, onun solunda oturan, Sayýn Prof. Dr. Birgül 
Ayman GÜLER Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünün öðretim üyesi, 
KÝGEM Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu Yönetimi Dünyasý Dergisinin de editörü. 
Biz bu oturumu birlikte paylaþacaðýz ve onlarýn görüþlerini alarak, kurultayýn son 
oturumu olan bu oturumu da sonuçlandýrarak böylece kurultayýmýzý tamamlamýþ 
olacaðýz. 

Þimdi bu oturumun baþlýðýndan da anlaþýldýðý gibi Devletin Yeniden Yapýlandýrýlmasý 
ve Yönetiþim. Sayýn Birgül Ayman GÜLER Yönetiþim Sorununu dile getirecek, Sayýn 
Türkel MÝNÝBAÞ Devletin Yeniden Yapýlandýrýlmasý'ný. Fakat buradaki sýraya göre 
deðil, kendi yaptýðýmýz planlamada evvela Sayýn MÝNÝBAÞ sunuþunu yapacak sonra  
Ayman GÜLER sunuþunu yapacak ve biz sorularý her iki konuþmacýnýn sunuþlarý 
bittikten sonra alacaðýz.

Þimdi ben kýsa bir giriþ yaptýktan sonra hemen konuya gireceðiz. Bizler, hepinizin 
bildiði gibi; bizim kuþak, bizden evvelki kuþak da bilindiði gibi devletin olanaklarýyla 
okumuþ, mühendis olmuþ, iþe 90 lirayla baþlayýp benim zamanýmda 125 lirayý ancak 
bulan burslarla okumuþ bir nesiliz. Bugün aramýzda öðretim üyesi, doçent, profesör, 
dekan, rektör olan bilim insanlarý var, belirli bir deðerlere yükselmiþ olan insanlarýmýz 
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var. Biz bu son dönemlerde devletin küçülmesi kavramýndan, ben gözlediðim kadarýyla 
da yeni kuþaklar da bunu söylüyor. Son derece rahatsýzýz. Bu konumuz olan devletin 
yeniden yapýlandýrýlmasý sunuþunu yaparken bu açýdan da nasýl bakýyorlar? Onu bir 
öðrenmek istiyoruz, ben kendilerine söyledim. Sizlerin huzurunda da söylüyorum. 
Þimdi anýmsarsanýz bundan iki dönem evvel, bizim bu teknik kurultaylarýmýza yabancý 
meslektaþlarýmýz da geliyordu, uzmanlar, bilim insanlarý  geliyordu. Ve burada 
yansýtmýþ olduklarý sunumlardan, onlarýn verdikleri rakamlardan gördüðümüz, 
geliþmiþ ülkelerde devletin küçülmesi olayýna, bizi bombardýmana tutan siyasal amaçlý 
hatalý bilgiler ile bakýlmadýðý, yani, tamamen devletin aðýrlýðýnýn belirli bir ölçekte 
orada bulunduðunu söylüyordu. Tabi bu benim hafýzamdan söylediðim þeyler. Bir de 
biliyorsunuz yakýn bir geçmiþte mesleðimizin sorunlarý ve bu sorunlarýn çözümüne 
iliþkin bir kurultayýn baþkanlýðýný yaptým ve ona ait belgeleri de topladým. Orada bizim 
Ýzmir'den genç bir kardeþimiz, sonra  onunla tanýþtým ben. Gülümser DEMÝRKAP, o 
kurultay nedeniyle bana bir belge göndermiþti. Orada konuya iliþkin tabloda ülkelerin 
adlarýný da vererek bir kýyaslama yapýyor. Ülkelerin adýný veriyor, kamu emekçisi 
sayýsýný veriyor, nüfusa oranýný veriyor, Gülümser kardeþimiz.
Finlandiya'da kamu emekçi sayýsý 536.632, nüfusa oraný 10.4
Fransa'da 4.819.300, nüfusa oraný 8.2
Kanada'da 2.500.003, nüfusa oraný 8.1
Macaristan'da 791.435, nüfusa oraný 7.8
Bu böyle gidiyor, ABD'de 7.5, bakýyoruz bu listeye Türkiye'yi en alta  koymuþ, 
2.143.206 kamu emekçi sayýsý var. Oran 3.2

Deðerli arkadaþlar, bu tabloya bakýldýðýnda küçülecek bir yanýmýz kalmamýþ. Þimdi 
böyle bir yaklaþýmdan hareket ederek, konuþmayý, programladýðýmýz gibi Devletin 
Yeniden Yapýlandýrýlmasý konusunu anlatmak üzere Sayýn Prof. Dr. Türkel 
MÝNÝBAÞ'a mikrofonu veriyorum. Evet, buyurun.

MÝNÝBAÞ - Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Çok deðerli konuklar, devletin yeniden 
yapýlandýrýlmasýný biz yeni yeni telaffuz etmeye baþladýk. Sayýn Baþkanýn dediði gibi, 
devlet deyince hepimizin bizi kollayan, kavrayan, hep bir baba gibi algýladýðýmýz, 
iþimize geldiði zaman bizi kurtarmasýný beklediðimiz, çok burnunu soktuðu zaman 
niye soktu dediðimiz bir yapý algýlýyoruz. Doðrusunu isterseniz bana göre bu ülkede 
devletin tanýmýný da çok fazla iyi yapmayan bir toplum olduðumuzu düþünüyorum. 
Çünkü, devlet dediðiniz hem böyle bir koruyucu, kollayýcý bir baba, bir yanda 
istemediðimiz zamanlarda, bizim cebimize elini sokan bir baþka kuvvet, bir yanýyla 
bakýyorsunuz ki, bu devlet yine baþkanýn söylediði gibi kendi kuþaðýnýn iþte burslarla 
okuttuðu ve o koruyucu, kollayýcý devletin devam ettiði bilinmez, görünmez ve 
çoklukla da hükümetle devletin birbirine karýþtýðý bir olgu. Ne var ki, iþte Sayýn 
Baþkanýn bahsettiði günler, o dünyanýn da yeniden imar ve inþa günleriydi ve o günler 
bitti.
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Þimdi dünya bambaþka günleri, bambaþka bir dönemi yaþýyor. Ve belki de onun için 
biz devlet lafýný daha kolaylýkla edebiliyoruz. 1980 yýlýnda olsaydýk eðer, örgüt lafýný 
dahi edemeyecektik, o zaman devletin hiç hoþuna gitmeyecekti. Ne yapýlandýrma, ne 
örgüt hiç biri gitmeyecekti. Ama giderek mesleklerin birbiriyle yani disiplinlerin 
birbiriyle daha iliþkili olmasý, birbirimizin yaptýðý iþlerden farkýnda olma ihtiyacý, bizi 
galiba farklý platformlarda birleþmeye getirdi. Ben zannetmiyorum ki, harita 
mühendislerinin de bundan 20 yýl önce olsaydý, hatta 15, 10 yýl öncesinde belki olsaydý 
bile oda olarak bu konuda hassas davransalar dahi mühendislerin  hiç bu konuda hassas 
olacaklarýný zannetmiyorum. Hassas olmuþ olsalardý; bizim 1980'den beri yeniden 
devletin yapýlandýðý süreçte her halde farklý noktalarda olurduk. Ama ne yazýk ki, biz o 
dönüþümleri yaþarken ki, 23 senedir bu ülkede, devlet yeniden yapýlanýyor. Ve 23 
senedir devlet yeniden yapýlanýrken, bunu bazen özelleþtirme yoluyla, bazen yapýsal 
uyum programlarý yoluyla, bazen þu anda yaþadýðýmýz savaþ gibi 1 milyar Dolar 
karþýlýðýnda, biz bunlarý yaþarken hiç baðlantýlarý geriye dönük kurmadýk. 
Kurmamamýzýn en temel nedenlerinden biri, mesleklerimizde tarih ve ekonomiyi 
baðlantýlandýrmamýzdan kaynaklandý. Bunu bir iktisatçý olduðumdan söylemiyorum. 
Ama her yaratýk doðduðu andan itibaren kaynaklara ortak olmaya baþladýklarýna göre, 
hatta ana karnýnda baþlýyorsunuz, ister insan olun, ister at olun hiçbir þey deðiþmiyor. 
Bir yerden kaynaklara ortak oluyorsunuz. “Bana da” demeye baþlýyorsunuz. Zaten iþte 
bunu dediðimiz için, biz bunu da bir tarihsel süreç içinde yaþandýðýna göre analitik bir 
düþünce biçiminden geçirdiðimiz takdirde, þunu görüyoruz; bütün birimler bir biriyle 
ilintili olmak zorunda. O haritayý yapabilmek için þu, bütün bu bir haftadýr olan 
analizleri yapabilmek için kaynaklara ihtiyacýmýz var. Ve içinde yaþadýðýmýz sistem de 
belli bir temel varsayým üzerine kurulu. 

Kapitalist sistemin bir tek altýn kuralý vardýr. Kaynaklar sýnýrlýdýr. Bunun karþýlýðýnda 
ihtiyaçlar sonsuzdur. Doðrudur, yanlýþtýr. Ama kaynaklar sýnýrlýdýr dediðiniz zaman, bir 
temel noktadan hareket ediyorsunuz. Ben her zaman kriz içinde yaþayan bir sistemim. 
Kriz içinde yaþadýðýma göre, bunun sonucunda da hep bir paylaþýma gideceðim. 
Kaynaklarýn yetmediði noktada yeni bir paylaþým. Sýkýntýya girdiðim noktada yani, 
krizin arttýðý noktada yeni bir iþ bölümü, kaynak daðýlýmý demek ki, iþ bölümü ve görev 
daðýlýmý. 

Ýþte 1945'lerin sonrasýndaki dünyada bizim yýllarca tabu gibi gördüðümüz, sosyal 
devlet anlayýþý da böyle ortaya çýktý. Savaþla pazarlar ve kaynaklar yeniden daðýldýktan 
sonra yeni bir devlet, bu sosyal devleti biz Türkiye'de yaþayanlar “baba devlet” olarak 
gördük. Sokaktaki adam, fakir fukaranýn devleti yani, gelir daðýlýmýný düzenleyen 
devlet, Sümerbank'ý, ETÝ Bank'ý, Et Balýk Kurumu, Çimento Sanayi'si, yani zorunlu 
ihtiyaçlarýnýzý saðlayan bunlarý ucuz yolla üretip, ucuz bir þekilde toplumun sahip 
olmasýný saðlayan devlet. Eðitim kurumuyla, saðlýk hizmetleriyle ülkesini bir taraftan 
geliþmiþler düzeyine çýkarmaya çalýþan bir devlet. Öbür yanýyla baktýðýnýz zaman yani, 
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sermaye sistemine adýný veren faktör açýsýndan baktýðýnýz zaman, bu da ucuz girdi 
saðlayan devlet. Yani, Ereðli Demir Çeliði'yle, yine Çimento Sanayi ile, yine ETÝ 
Bank'ýyla böyle bir devlet. Eðer o olmasaydý, siz Türkiye sanayinin 40 yýl rehavet 
içinde geniþleyip sadece iç  pazara yönelik üretim yaparak  kendisini 
nemalandýrabileceðini düþünebilir miydiniz? Böyle bir þey olamazdý. Ama bugün öyle 
bir noktaya geldi ki, iþte o Sayýn Baþkanýn ve benim kuþaðým ki, bu salondakilerin ne 
yazýk ki yaþ ortalamasý epey yüksek. Ortalamaya vursak herhalde 40'ý bulabileceðiz 
ancak. Bu yaþ kuþaðýnýn 1980'li  süreçte birden bire karþýlaþtýðý devletin  küçülmesi, 
devletin piyasalardan çekilmesi tartýþmasýný tabi  ki, kabul edemediler. Çünkü, aradaki 
geliþmeyi, tarihsel geliþmenin baðlantýsýný gözden kaçýrdýðýmýz için kabul edemediler. 
Çünkü, kapitalist sistemin bir krizler üzerine oturduðunu, krizlerle beslendiðini ve 
krizlerle beslenme sürecinin yetmediði noktada son kertede de kaynaklarý yeniden 
paylaþmaya, bu bazen kaynaktýr bazen pazardýr, paylaþmaya gittiðini fark etmediði 
sadece uygulanýlan politikalarýn Türkiye ekonomisini düzlüðe çýkarmak, mevcut 
makro sorunlarýn yani, iþsizlik, üretim yetersizliði, sermaye birikimi yetersizliði, 
enflasyonun aþaðýya çekilmesi gibi temel sorunlarýn çözülmesi için olduðunu 
zannettiler. Sokaktaki adamýn böyle zannetmekte hakký vardý.  Ama bizim yoktu. 
Çünkü, bir hani mektep, medrese gördüðümüz için ve de kitap okuduðumuz için 
bunlarý takip etmemiz gerekiyordu. Ama ne yazýk ki, ayný süreçte uzmanlaþmayla da 
tanýþtýðýmýzdan herkes kendi alanýndaki uzmanlýk alanýnýn dýþýna çýkmamayý, o alanda 
tek olmayý tercih ettiðinden, bu baðlantýlarý kuramadýk ve treni ne yazýk ki, son 
vagonundan þu anda belki yakalamaya çalýþýyoruz.

Ýþte 45'lerin sonrasýnda sosyal devlet  bir ihtiyaç olarak çýkmýþtý. Bu sadece az geliþmiþ 
ülkelere özgü bir devlet modeli deðildi. Kapitalist modelin devlet modeliydi. Çünkü, 
savaþtan sonra dünyanýn Avrupa kýsmýnýn yeniden imar ve inþasý, sömürgelerin, 
baðýmsýzlýðýný kazanan sömürgelerin veya Türkiye Cumhuriyeti  gibi savaþa 
katýlmamýþ veya kenarýndan katýlýyormuþ gibi yapmýþ manevralý bir ülkenin, pazara 
entegrasyonu, yani, sisteme entegrasyonu açýsýndan önemli bir þeydi. Biz ayný süreçte 
ilk ciddi kýrýlmamýzý yaþadýk. Biliyorsunuz Marshall yardýmýyla sisteme entegre 
olmaya baþladýk. Yani, Ýtalya'da traktör fabrikasý kurulurken biz tarým kredileri alarak, 
bu tarým kredilerini de bir türlü hava, koþul, Allah derken, geri ödemenizin zorlamasý, 
çünkü doða koþullarýnda biliyorsunuz üretim yaparak aldýðýnýz borcu ödemeniz 
gerçekten Allah'a kalmýþtýr. Bir ikincisi de dünya piyasalarýnda kula kalan, her zaman 
niçin tarým ürünlerinin, tarýma baðlý ürünlerin fiyatlarý sanayi ürünlerinin fiyatlarýnýn 
çok ve çok altýndadýr. Dolayýsýyla hep borçlanarak yaþamaya, Korkut BORATAV'ýn 
çok hoþ bir deyimi var. “Eroine alýþtýrýlmýþ gibi, önce kullanýcýsý sonra satýcýsý haline 
gelirsiniz.” Bu tür bir ülke modelini, iþte yine bu sosyal devlet modelinin görünmeyen, 
bizim görmek istemediðimiz belki, geliþmiþ ülkeler açýsýndan bir yönüydü. Fakat 
dünya krizinin, 2. Dünya Savaþý sonrasýnýn o göreli refah günleri çabuk geçti. 1968 yýlý 
dünya için en karanlýk yýllardan biridir. Bu salonda oturanlar için 68 gençliðidir. Ama 
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dünya ekonomisi için sistemin ilk krize baþlama tarihidir. Çünkü, dünyada o parasal 
sermayenin çok hýzla artmaya baþladýðý ve buna karþýlýk teknolojinin sermaye birikim 
sürecinin nasýl gerçekleþtireceði daha bilmedikleri bir süreç. Teoriler oluþturuluyor, çok 
çeþitli makaleler, tartýþmalar var. Ama 68 itibariyle dünya bugün yaþadýðýmýz ve bir 
savaþla noktalamaya çalýþtýðýmýz bir krizin ilk baþlangýç tarihini yaþar. Ve bu 68, 70 
arasýna baktýðýnýz zaman ki, 73 petrol kriziyle biz daha tanýþ olduk bu iþe. Bu dönem 
artýk, piyasa ekonomisinin az geliþmiþ ülke ekonomilerine de kabul ettirileceði bir 
dönemdir. Çünkü, artýk bu ülkelere dýþ borç vererek sisteme entegre etmeniz, sürekli 
borç alan borcunu ödeyen “baðýmlýlar” haline getirmeniz veyahut ayný süreçte çok 
uluslu þirketler yoluyla entegrasyonu saðlamanýz mümkündür. 

Sistemin kendini yenilemesi, yeniden üretmesinin mümkün olmaya baþlamadýðý 
yýllardýr. Ýþte bu yýllar yine bizim ilim, bilim dünyalarýnýn çok fazla takip etmediði veya 
öðrencilerin öðrenmediði, raundlarýn olduðu, 1960'da baþlayan, 78'e kadar hatta 94'e 
kadar sonuncusu gerçekleþen en önemli Tokyo raund'u, 1980 öncesinde artýk az 
geliþmiþ ülkeler de, geliþmiþ ekonomiler gibi, devletin egemen olduðu bu alanlarý 
piyasaya terk edecektir. Þimdi bunu ama nasýl anlatacaksýnýz? Bu kolay bir þey deðil. 
Beyefendiye þu anda bile anlatamýyorsunuz. Bakýn kabul etmiyor. Çünkü, orada bir 
devlet var, o her þeye kadir. Bizi koruyan bir devlet. Üniversite öðretim üyesi olarak 
alýþmýþýz, öðrenci olarak alýþmýþýz, hastane kuyruðunda alýþmýþýz. Kötü bir devlet mi? 
Hayýr. Zaten yoksul bir ülkesiniz. Bu devletin öncülüðünde giden bir sanayiniz var. 
Ama sistem hastalýklý, sistem diyor ki, “Bu güne kadar ben sizin devletinizin egemen 
olduðu alanlara karýþmadým. Ama artýk bu alanlar bana lazým.” Çünkü, o alanlar o güne 
kadar çok büyük yatýrýmlarý gerektirdiði için özel sermaye yerli veya yabancý o 
alanlarda yatýrým yapmak istemiyordu. Onun için devletin öncülüðünde yapýlmasý. 
Elektriði devlet üretsin. Suyu devlet çýkarsýn, madeni devlet çýkarsýn derken, kendi 
üstündeki yükü atýyor. Ayný zamanda bu yükü atarken, devletten bunu ucuz alýyor. 
Maliyetinin çoðu zaman altýnda ve bununla nemalanýyor. Bu sanayi devriminin 
sonrasýnda kapitalizmin oluþmasý olarak düþünün. Yani, nasýl oldu bu, geliþmiþ 
ekonomilerde? Sömürgelerden ucuz girdi geldi. Sömürgelerden, zenciler geldi, köleler 
geldi. Sýfýr maliyetli emekti. Yetmediði yerde kendi ülkesinin kadýný, çocuðuydu. Yani, 
yardýmcý aile gücüydü. Ve bu kadar düþük maliyetle bir üretimi yapabildiði için ve 
teknolojik geliþmeyi kendi yarattýðý için, kendi buluyor pazara hakim. Güzel bir 
dünyaydý bu. Ama artýk böyle deðil. O zaman iþte devletin egemen olduðu alanlara, 
þimdi kendisinin egemen olmak istemesi. Bu az geliþmiþ ülkelerde çok kolay deðildi, 
kabul ettirmek. Ve piyasa ekonomisiyle birlikte askeri yönetimleri göreceðiz. Çünkü, 
demokratik sistemler içinde, siz sermaye birikimi sürecini yaratmanýz ve de devletin bu 
yolla piyasalardan çekilmesini saðlayamazsýnýz. Demokratik kitle örgütlerinin olmasý, 
muhalif, muhalefetin örgütlenme özgürlüðünün olmasý bunu engeller. O zaman ne 
yapmanýz lazým. Bu sisteme destek verecek güçleri kullanmanýz lazým. Dikkat 
ederseniz, Latin Amerika, Yunanistan, biz ve benzer ülkelerde askeri darbeler veya 
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Güney Asya otoriter rejimlerle birlikte, piyasa ekonomisine geçiþ modelleri 
uygulanmýþtýr. Türkiye'de 9 ay sonradýr. Mesela çocuk doðumu gibi.  Yani, 24 Ocak, 12 
Eylül. Hep bu birliktelikte düþündüðünüz zaman. Ýki iþe yaramýþtýr. Bir, emek 
faktörünün ücretleri sýnýrlandýrýlmýþtýr. Eylem, yani muhalefet etme, hakkýný koruma 
hakký ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bunlarý koruyacak olan örgütlenmeler ortadan 
kaldýrýlmýþtýr. Böylelikle emeðin fiyatý sabitlenmiþtir neredeyse. Öbür tarafta, ne 
kalýyor geriye zaten? Sermaye. Sorun da sermayenin sorunu olduðuna göre.  Ha ama 
askeri hükümetlerle bir zorluðunuz oluyor. Bunlarýn milliyetçi taraflarý var. Öyle 
kaynaklarýn özelleþtirilmesine falan kolay kolay izin vermiyorlar. Onun için 
günümüzdeki süreçte askeri hükümetler olmadan sivil hükümetlerle bunu daha otoriter 
yöntemlerle yapýlmasý tercih ediliyor. Ýþte bu noktaya gelirken, iki tane 80 sonrasýnýn 
piyasa ekonomisine hazýrlanan devleti artýk, sosyal devlet rolünü býrakmaya baþlayan 
bir özelleþtirme, yani devletin elinde olan alanlardan, devletin kamu açýklarý bahane 
edilerek satýlmasý. Verimlilik düþüklüklerinin bahane edilerek, satýlarak, el deðiþtirmesi 
ve bir kýsmý için de doðrudur, hantaldýr, þudur, budur ama bu sorunlarý ben Birgül 
Hanýma býrakýyorum. Yoksa ayný þeyleri söyleyeceðiz. Çünkü, ayný þeylerden 
muzdaribiz. Ýkincisi, uyum programlarý, yapýsal uyum denilen programlar. Þimdi 
burada iþte, 80'li süreçle birlikte sosyal devletin görev teslim töreni baþlýyor. Bu görev 
teslim töreni; sosyal devletin, globalizmin devletine görev teslimi. Burada ulusal 
devletin sýnýrlarýn bulanýklaþmaya baþladýðýný göreceðiz. Ulus devlet her halükarda var. 
Global devlette de var. Ulus devlette bir sorun yok. Sadece, ulus devletin global devlet 
içinde sosyal devlet rolü bitiyor. Onun yerine yeni bir görev tanýmý baþlýyor. 

Bu görev tanýmýnda; ulus devlette biliyorsunuz, ülkelerin sýnýrlarý doðrultusunda hukuk 
yapýsý belirlenir. Bu hukuk yapýsý sadece ekonomiyle veyahut o ülkenin Anayasasýyla 
ilgili bir þey deðildir. Onun için baþta dedim ki, ekonomiyle bütün bilimlerin birbiriyle 
baðlantýlý olmasý da zaten bundan dolayý kaynaklanýr. Fakat bu baðlantýlar, bana ait olan 
benim sýnýrlarýmdadýr. Size ait olan sizin sýnýrlarýnýzdadýr. Benim kaynaklarým 
benimdir, sizin kaynaklarýnýz sizindir. Ve hukuk buna göre biçimlenir. Yani, Türkiye 
Cumhuriyeti sýnýrlarý içindeki su kaynaklarý, maden kaynaklarý, enerji kaynaklarý 
benimdir. Ve bu salondaki arkadaþlar bunlarý yukarýdan çekerler, haritalandýrýrlar, 
nerede, nasýl yapacaðýmýza, hangi ürünleri üreteceðimize kadar bu salondakiler karar 
verebilir. Çünkü, onlar biliyor, görüyorlar nerede, ne olduðunu. Bende söylerim, o 
toprakta þu olmayabilir diyebilirim veya þu kadar finansman maliyetiyle derim. Ama 
baþka bir þey var, globalizm ile birlikte sermaye krizinden çýkabilmek için, iþte o 68'de 
baþlayan krizinden çýkabilmek için, yepyeni bir teknolojik geliþme yarattý. Bu 
teknolojik geliþme iki sektörde oldu. Biri bilgi iþlemde. Diðeri iletiþim. Þu anda 
kullanýyoruz, bütün evlerimiz robotlarla dolu. Arabalarýmýz robotlarla dolu. Cebimdeki 
cep telefonu bir robot. Ama bu sermayenin daha hýzlý hareket edebilmesi için yaratýldý. 
Çünkü, 68'le birlikte biz, o nominal sermayenin hýzla büyümeye baþladýðýný gördük. 
Ama bunun arkasýnda bir reel üretim olmazsa bunu sunacaðýnýz, satýn alma güçlerini 
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hazýrlamamýþsanýz ciddi bir sorun var demektir. Ýþte o sorunu yaþýyordu. O zaman 
sermeye çok hýzlý gidecek. Nereye gidecek? Nerede kolay nema alýnacak ise oraya 
gidecek. Yani, faiz nerede yükselecekse, borsa endeksi nerede yükselecekse,  nerede 
ucuza hisse senetlerini alýp, nerede pahalýya satacaksak, nerede patlatacaksak balonu. 

Ýþte bu sürecin getirdiði sermaye globalleþirken, ülkelerin sýnýrlarýný zorlamaya baþladý. 
Yani, ülkelerin hukuk sýnýrlarýný zorlamaya baþladý. 1986, 1994 arasýndaki Uruguay 
raundunu bizim hiçbir hocamýz bize  anlatmadý. Ama o yýl tercüme edilmiþ, basýlmýþ; 
hiçbir iþ adamý da okumadý. Her yere yollanmýþ, hiç  ilgimizi çekmedi. Meðersem 
burada çok önemli bir örgüt kurulmuþ, Dünya Ticaret Örgütü. Çünkü, IMF ve Dünya 
Bankasý hantallaþýyor ve bu devlet, yeni düzen globalizm'e uyum göstermekte 
zorlaþýyor ve bir taraftan da bunlara karþý olan olumsuz muhalefet güçlerde var. O 
zaman bir þey daha yapmamýz lazým. 3 alanda dünyadaki  sistemde bütün hukuk'u 
deðiþtiriyorsunuz.

Bir mal alanýnda; gümrükler kaldýrýlýyor ve bunun içinde iki tane sektör çok önemli. Bir 
tarým, biri tekstil konfeksiyon. Yani, aç ve açýk gezemeyeceðimiz sektörler. Bizim 
ülkeler için can damarý. Onun için IMF bize 1999'da o standby'da tarýmý dayattý. Tarýma 
da piyasa ekonomisi olmazsa asla ve asla bu olmaz dedi. Temel koþullarýndan biri 
oydu. Onun için bizim 2000 programýmýzýn adý yapýsal uyumdu. Hiçbirine bakýn, 
istikrar programý deðildir. 

Ýkinci ayak; hizmet sektörüydü. Hizmet sektörü diyince arkanýzda ne var? Ýnþaattan 
tutun, berberliðe kadar uzanýn. Aklýnýza ne gelirse ve bu sektörler piyasa ekonomisine 
açýlýyorlar. Yani, mimarlýk, mühendislik onun için ben buradayým. Onun için Birgül 
Haným burada, yoksa bize ne gerek vardý burada. Ve belki, renklendireceðiz ama 
renklendirmenin ötesinde bir arada olmamýzý gerektiren bütün faktörler, 1986 - 94 
arasýnda oluþtu. 

Bir üçüncü ayak; fikri mülkiyet haklarý. Bundan sonra ürettiðiniz her þeyin anahtarý 
sizin elinizde olmak zorunda. Deðilse, pazar hakkýnýz yok. O zaman baþka birinin 
parasýný vererek satýn alýyorsunuz. Biraz  önce Feyza haným anlattý, parasýný  verirse o 
disketi alýp, kullanabiliyor. Yoksa o teknolojiyi kullanma þansý yok. 

Bir de çoklu ticaret anlaþmalarý var. 4 tane temel, çok komik gelecek ama bir ülkenin 
devletinin yapýlandýrýlmasýnda çok önemli. Ben yýlarca bunlarý söylediðim zaman 
bütün salonlar kahkahayla güldü. Artýk, kimse gülmüyor. 

Birincisi; uluslararasý sýðýr eti anlaþmasý. Güldüler çünkü, biz birbirimize kýzýnca sýðýr 
deriz. Biliyoruz, böyle yani, sýðýr üzerinden kelimeler üretiriz. 
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Ýkincisi; uluslararasý süt ürünleri anlaþmasýydý. Bu ikisinin yapýlmasýnýn çok temel 
nedeni vardý. Amerika'nýn elinde o bilgi iþlem ve iletiþim teknolojisinin tarýmda 
kullanýlmasý nedeniyle biriken tarým ve hayvancýlýk stoklarý vardý. Onun için biz tarým 
reformu yapacaðýz. 

Üçüncü anlaþma; uluslararasý sivil uçak alýmlarý anlaþmasýydý. Bütün bu mallarýn 
ticareti artýk, sanayi devriminde olduðu gibi atýk buharlý gemilerle gitmeyecek. 
Sonrasýnda olduðu gibi elektrikli trenlerle de gitmeyecek. 2. Dünya Savaþý öncesinin en 
büyük buluþu biliyorsunuz. Kütle üretim. Otomobillerde deðil, uçaklar. Ama uçaklar 
devletler tarafýndan, hava yollarý devletlerin denetiminde. Demek ki, bu alandan 
devletler çekilip, artýk sermaye giriyor, özel kesim giriyor. Devlet yeniden yapýlanýyor 
iþte. 

Dördüncüsü; asýl devleti yapýlandýran, devlet alýmlarý anlaþmasý. Devlet kadar çok alým 
yapan hiçbir oluþum yoktur. Sosyal sigortalarýna alýr, hastanelerine alýr, okullarýna alýr, 
askeriyeye alýr, devlet alýr devlet üretir. Ýþte sosyal devlet bitiyor. Devlet alýmlarý 
anlaþmasý yani, bizdeki Türkçe'si, sokak diliyle söyleyeyim. Ýhalelerin kimler 
tarafýndan yapýlacaðý, kimlerin gireceði ve kimlere öncelik tanýnacaðý. Ýþte bu noktada 
uluslararasý sermaye, ulus devleti biçimlendiren çok önemli bir geliþim yaþadý. Bu 
geliþim, artýk uluslararasý yatýrýmlarda ulusal öncelik hakký yok. Ulusal öncelik hakký, 
biliyorsunuz yerli sermayenin ve ulusun önceliklerinin o yatýrýmlarda birincil olarak 
dikkate alýnmasý. Artýk, sermaye globalleþtiðine göre bizim için önemli olan karýn yani, 
biz kapitalizm için önemli olan, nerede en yüksek karý, en düþük maliyetle elde 
edeceðimiz. Ýþte gelecek yönetiþim arkadan. Böyle baktýðýnýzda ulusal öncelik 
hakkýnýn kalkmasý, yani yerli sermaye ile yabancý sermayenin eþit koþullarda ayný 
hukuk kurallarýndan yararlanmasý ve bunun hukuku. 

Uluslararasý tahkim. 1999'da bizim kabul ettiðimiz uluslararasý tahkim yasasýyla 
girdiðimiz olayda. Tahkim biliyorsunuz bir mahkeme deðildir. Tahkim; bir hakemlik 
kuruluþudur. Onun için burada hukukçularýn olmasý gerekmez ve yoktur da. Olabilir, 
ama zaten sermaye globalleþtiyse, o zaman bu sermayenin hukukçularý da olacaktýr. 
Uzmanlaþýyoruz ya ve bu muhakeme, bu hakemlik sistemi içinde en önemli hakemlik 
sistemi, Dünya Ticaret Örgütünün içindeki hakemlik sistemidir. Ve sermaye kendi 
devletini dahi burada mahkemeye verebilir ve böyle örnekler de vardýr. Þu an 
zamanýmý iyi kullanmak için bu örnekleri anlatmak istemiyorum ama verdiðim 
metinde var. Hatta bir tanesinde Türkiye Cumhuriyeti, Hindistan tarafýndan 
mahkemeye verilmiþtir ve Türkiye kaybetmiþtir. Tarihi, kaybettiði tarihi söyleyeyim, 
Türkiye'ye karar ulaþtýðýnda 5 Haziran 1999'du. Çok kanýma oturduðu için tarihi iyi 
biliyorum. Dünya Çevre Günüydü ve ben dönemin Çevre Bakanýna sorduðumda 
merak etmememi, temize baþvuracaklarýný söyledi  ama hiçbir tahkimin temizi yoktur. 
Bu mahkeme deðil. Ama ne yazýk ki, bakan bilmiyordu. 
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Þimdi bu hukuk sistemi oluþurken biz her alanda artýk, hukuku bilmek zorundayýz. 
Sadece hukukçularýn iþi deðil bu. Çünkü, hukuku bilmemek gibi bir savunma 
elbisemiz yok. Ýþte ulus devletin sýnýrlarýnýn bulanýklaþmasý dediðim þey bu. Çünkü, 
sermaye kendisini en karlý hissettiði alanda yatýrým yapacak. Bu salondaki katýlýmcýlar, 
keþke, sadece devletin yeniden yapýlanmasýný deðil, daha geniþ bir zamanda Endüstri 
Bölgeleri Yasasý' ný konuþsaydýk. Çünkü belki gelecek sene geç kalmýþ olacaðýz. Takip 
edemediðim için özür dilerim, yani Ýstanbul'dan henüz geldiðim için, ama Endüstri 
Bölgeleri Yasasý, bu kurultayýn konusudur. Bundan böyle sermaye hangi milliyet, 
hangi þirket doðrultusunda gelirse gelsin, kendisi için en verimli olan alanda yatýrým 
yapma özgürlüðüne sahiptir ve bunun içinde o alanýn sit alaný olmasý, efendim su 
çevresinde olmasý veyahut kültürel alanlar olmasý filan hiç önemli deðil. Eðer burada 
kendisi için o çevreyi de koruyacaðýný zaten iddia ediyor, beraberinde gelmeyen 
endüstri bölgeleri yasasýna bir zahmet bakarsanýz, burada küçük ve orta ölçekli olarak 
geliþine göre bütün kurallarý da var zaten. Ýþte GATS anlaþmasý yani 1986-94 
arasýndaki Uruguay raundunda GATS anlaþmasý doðrultusunda bütün bunlarýn 
içerikleri ve daha sonraki Daho'daki toplantýda geçtiðimiz yýl, biliyorsunuz bunlar 
yapýldý ve Türkiye'de bütün bunlarýn hepsine imzasýný attý.

Þimdi son, bir 5 dakikam var mý? veya 3 dakikam. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Çok güzel gidiyor da, kesmek istemedim.

MÝNÝBAÞ - 2 dakika.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - 2 dakika.

MÝNÝBAÞ - Peki, tamam. Þimdi bu efendim çok kadýnca bir taraf herhalde, her 
bildiðini öðretecek, zannetmeyin. Çünkü, biz kadýnlar yemek tariflerini bile tam 
vermeyiz. Hýzlý rekabet alanýnda yaþadýðýmýz için. 

Hayýr. Yeniden bu yapýlanma sonrasýnda devlet. Yani, devlet piyasalardan çekilirken, 
hiçbir boþluðun doldurulmamasý diye doðada bir þey olamadýðý gibi burada da yok. 
Yerini bir baþka örgütler almaya baþladý. Sivil toplum örgütlerini hiç duymamýþtýk. 
1990'lere kadar ama birden bir sivil toplum örgütleri çýktý  ve devletin boþalttýðý alanlarý 
bu örgütler doldurmaya baþladý. Bu örgütler bizim gibi ülkelerde ben buna örtülü 
siyaset diyorum. Darbeler nedeniyle, muhalefetin yasaklanmýþ olmasý nedeniyle iþte, 
kadýn, çevre, çocuk gibi pek göze batmayan, erkek toplumlarýnýn küçümsediði 
alanlarda, örgütlenmeye baþladýlar. Sonra bunlar, bu baskýlar ortadan kalkýnca,  hayýr 
kurumlarý gibi toplumda kabul edildi. Aslýnda devletin yerine bu alanlarý doldurmaya 
baþladýlar. Gecen yüzyýlýn yani 20. yüzyýlýn en önemli yönetim felsefecisi olan Peter 
DRUEKER þöyle dedi, son yazdýðý makalelerde yani, o yüzyýlda yazdýðý makalelerden 
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birinde “21 yüzyýlýn demokrasisi piyasa ekonomisi ve sivil toplum örgütlerinin 
yarattýðý bir demokrasi olacaktýr.” dedi. Ben sözlerimi bitirirken bir soruyu aklýnýzda 
kurcalamak üzere býrakmak istiyorum. 

O soru da þu; evet, sivil toplum örgütleri bunu yapacak. Düne kadar devletin çok etkin 
olarak çalýþtýðý alanlarda memuruyla, enerji kaynaklarýyla, doðal kaynaklarýyla, 
sermayesiyle çalýþtýðý alanlarda þimdi biz birden bire bu alanlarda gönüllü çalýþýyoruz. 
Yani, devlet çalýþmýyor o alandan çekiliyor, güzel. Ama bunu baþka iþlerde çalýþan 
insanlar, hem kaynaklarýyla, hem emek güçleriyle çalýþýyorlar ve maddi karþýlýklarýný 
alamýyorlar. Paraya vurduðunuz zaman çok önemli bunlar. Cumartesi günü, Siirt'in 
Eruh Ýlçesin'de bir kýz yurdu açýlýþý yaptýk. Valilik dýþýný yapmýþtý, içini bir vatandaþ 
yaptý. 50 milyar Lira harcadý, daha da harcýyor. Yataðý, çarþafý, yorganý, eðitim, 
Ýngilizce eðitim televizyonu, müzik aleti her þeyi. 50 milyar Lira. Bir de emek gücünüz 
var. Bunu planlamanýz, organize etmeniz, bir danýþmana verseniz daha da pahalý. Ve 
peki acaba o zaman biz bunu niçin yapýyoruz? sorusunu sormamýz gerekiyor. Biz bunu 
kimin için yapýyoruz. Kaynaklarýn nasýl daðýlýmý için yapýyoruz. Dünya þimdi bunu 
tartýþýyor. Çünkü, çok ilginç bir örnek yaþanmýþ,  Hindistan'da, örnek þu, sivil toplum 
örgütleri yoluyla çevre köylere su getirtiliyor. Ve bu su getirilmesi sonucunda iþte köy 
ve tarlalar sulanýyor. Buraya kadar iþler iyi, fakat bir bakýyorlar köylünün cebine hiçbir 
þey girmemiþ. Kazanan yine toprak aðasý ve toprak aðasý kurumu devam ediyor. Ve 
sorum þu; “biz sivil toplum örgütleriyle piyasa ekonomisinin devletten boþ kalan 
alanýný doldururken peki, kurumlarýn devletin yeniden yapýlandýðý süreçte, geleneksel 
kurumlarýn da bu yeniden yapýlanma içinde ayný kalmasýndan yana mýyýz?” 
Kaynaklarýn onlar tarafýndan daðýtýlmasý veyahut onlar lehine daðýtýlmasýný mý 
istiyoruz? Çünkü, kapitalist sistem tamamen kaynak daðýlýmý üzerine oturur. Þu anda 
Baðdat'taki insanlar uykusuz geçiriyorlarsa günlerini bir kaynak daðýlýmý olduðu için 
geçiriyorlar. Bush'un aklýndan zoru ya da Saddam'ýn aklýnda zoru olduðu için deðil. Bu  
Bush'la Saddam meselesi deðil. Bu bir kaynak daðýlýmý meselesi ve 21. yüzyýlda 
globilizmin devlet modeli içinde kaynaklarýn kimin denetiminde olacaðý ve kimin için 
kullandýrýlacaðý savaþ. Ve ben sorumu sadece akþam yatarken düþünmeniz için 
soruyorum. Aksi takdirde, birden bire  ortaya çýkan bir düþüncenin bulaþýcý  bir hastalýk 
gibi yayýlmasýna þaþkýn, þaþkýn bakakalýrýz. Yeni bir din, bir öðreti, bir fanatizm 
sürükleyiverir insanlarý. Bunu yine geçen yüzyýldan biri Iunesque söyledi. “Gergedan” 
oyununu hepiniz izlemiþsinizdir belki. Bir bakarýz ki, bir sabah etrafýmýz gergedanlarla 
çevrilmiþ, onun için devletin yeniden yapýlanmasýný ben çok ciddi bir konu olduðunu 
düþünüyorum teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn MÝNÝBAÞ'ýn güzel sunuþu için ben de teþekkür 
ediyorum. Þimdi Sayýn Ayman GÜLER, Yönetiþim Sorunuyla ilgili bildirisini 
sunacak.
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GÜLER - Sayýn Baþkan teþekkür ederim. Sayýn MÝNÝBAÞ'ýn uyarýsý geçekten çok 
önemliydi. 3 kiþi bir araya geldiðimizde bu konu nedir? “Kafalar çok karýþýk” diye bir 
sözümüz, alýþkanlýk haline geldi. Genellikle “benim kafam çok karýþýk” demeyiz de 
“bu konuda kafalar çok karýþýk” deriz. Adeta her türlü müdahaleye açýk kaseler gibiyiz 
sanki. Gelen giden bir kepçe, kafalarý çok kolay karýþtýrýyor gibi. O kadar basit deðil. 20 
yýldan bu yana muazzam bir düþünsel saldýrý vardýr gerçekten. O saldýrýnýn sonunda 
kafalar karýþtý. Ama burada çok önemli gördüðüm, uyarýlarýn üzerine yürüyerek söze 
baþlamak gerek diye düþünüyorum. 

Birisi; günümüzün konusu nedir? Sorusuna net cevap verebilmek. Bizim günümüzün 
konusu; devletin küçültülmesi olmaktan çýkmýþtýr. Devletin küçültülmesi, 2 yýl 
boyunca devlet köftecilik mi yapar? Bakkallýk yapmak devlete mi kaldý? Þu köhne 
usullü bürokrasiyle iþler yürür. Bu uyuþuk memurlarla mý toplumun dinamizmasý 
emir? Biçiminde son derece sýradan, son derece sýradan, ortalama zeka sahibi insana 
hakaret anlamýna gelecek kadar sýradan sözde savlarla ortaya koyuldu. Þimdi ayný 
þekilde benzer biçimde, devlete katýlýmcý mekanizmalar olmaksýzýn 21. yüzyýlýn 
ihtiyaçlarý karþýlanamaz savý karþýmýzda. Ankara küçülmeden Türkiye büyümez, 
yerelleþmek lazým. Savý karþýmýzda. Dünya köy haline gelirken, küreselleþme dünyayý 
adeta küçük bir köye dönüþtürürken her nedense, Türkiye Ankara'dan yönetilemez hale 
geldi. Gerçekten çok sýradan genellemelerle, akýllarýmýzýn üzerinde muazzam bir 
ipotek konuyor. Devleti küçültme stratejisi 1980 yýlýndan bu yana Sayýn MÝNÝBAÞ'ýn 
çerçevesini mükemmel bir þekilde çizdiði genel politika düzleminde ilerledi. Ve 
sonuçlar alýndý. Üstelik Sayýn Baþkanýn verdiði oranlara raðmen yani, Finlandiya'da 
kamu görevlileri toplam nüfusun %10''u iken, Kanada'da %8.1 iken, ABD'de %7,5 
iken Türkiye'de kamu görevlilerinin toplam nüfus içinde yalnýzca %3,2 oranýndayken, 
devleti küçültme politikasý daha küçük devlet yönünde ilerlemesini sürdürür hale geldi. 
Devleti küçültme politikasý büyük ölçüde baþarýldý. Þimdi, neoliberal  reformlar 
toplumsal örgütlenmenin kendisi olan devlette, iktidarý deðiþtirme politikalarýný hayata 
koymuþ bulunuyorlar. Küçültülmüþ olan devletten, geriye kalan onlara göre büyük 
görünen parçalar, budanacak önümüzdeki günlerde. Ama bütün çaba asýl olarak, devlet 
iktidarýnýn yapýsýný dönüþtürmeye yoðunlaþtýrýlacak. 

Ýktidar sistemi deðiþen devlet örgütlenmesi, kendine özgü bir bürokrasi talep ediyor. O 
bürokrasi inþa edilecek. Devleti küçültme gündem maddemizin birinci sýrasýndan ne 
yazýk ki, neo liberalizmin baþarýsý olarak düþmüþtür. Gündem maddesinin birinci 
maddesinde, iktidarý dönüþtürme sorunu vardýr. Ýktidarý dönüþtürme sorununun 
kavramý, yönetiþimdir.

Önce bu yönetiþim kavramý elimize nereden düþtü? Çok kýsaca ona bakmakta belki 
yarar olabilir. Yönetiþim kavramý 1989 yýlýnda Dünya Bankasý'nýn Afrika üzerine 
yazdýðý bir raporda ilk kez karþýmýza çýktý. Afrika'da Governance Krizi vardýr. Diyordu 
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o rapor. Böylece uluslararasý camia bir Governance kavramýyla karþý karþýya kaldý. 
1992 yýlýnda bir küçük kitapçýk yayýnlayarak ayný kurum, Dünya Bankasý, Governance 
lafýndan ne kast ettiðini tanýmladý. Ayný tarihte 1992 yýlýnda OECD Governance lafýný 
benimsediðini ve bunu tanýmladýðýný ilan etti. Tanýmýný yayýnladý. 1997 yýlýnda 
Birleþmiþ Milletler Governance'ý yeniden kavramlaþtýrmak adý altýnda bir politika 
metni hazýrladý. Ve o politika metnini kamuoyuna daðýttý. Governance'ý  benimsiyorum 
dedi. Governance kavramý, kaynaðý itibariyle üniversitelerde türetilmiþ, yaratýlmýþ, bir 
kavram olmadýðý, Peter Dracker'lar Best Seller yazarlar, yeni kavramlarýn 
yaratýcýlardýrlar. Ne yazýk ki, bütün dünyada akademik meslektaþlar kavramlarý 
üretenler artýk deðildirler.

Governance kavramý Türkiye'de ilk olarak nerede karþýmýza çýktý? Öyle görülüyor ki, 
HABÝTAT toplantýlarýnda. 1996 yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan toplantýlarda, Governance 
terimini nasýl çevirelim Türkçe'ye sorusu da cevaplanarak,  cevap, YÖNETÝÞÝM diye 
çevirelim biçiminde verilerek, Türkçe'ye kazandýrýldý.  Yönetiþim hem sözcük olarak 
tercüme, hem içindeki anlamý bakýmýndan kavram olarak tercümedir. Yerli bir kavram 
deðildir. 96'da HABÝTAT, yönetiþimi, çok aktörlü yönetimin adý olarak çevirdi. 
Benimsenmesi için gayret sarf etti. Daha sonra eleþtirilerle beraber, Governance 
kavramý üzerine genel bir arayýþ baþladý. Terim kullanýlmaksýzýn, anlamý itibariyle 
karþýmýza ilk olarak bir resmi dokümanda çýktý. Kemal DERVÝÞ'in güçlü ekonomiye 
geçiþ programýný hatýrlýyorsunuz. Güçlü ekonomiye geçiþ programýnýn son 
paragrafýnda, yönetiþim adýndan söz edilmeksizin, yönetiþim formülü verildi. Ve 
Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesinin orta vadede eriþmesi gereken hedeftir, 
diye de bizim orta vadeli hedeflerimiz arasýna alýndý. Bir sonraki resmi doküman, bu 
sefer adýyla sanýyla “hedefimiz yönetiþim yapýsýdýr” diyen Acil Eylem Planý'dýr. 58. 
Hükümetin Acil Eylem Planý, açýk olarak devlette gerçekleþtirilecek reformun,  
yönetiþim reformu olduðunu söylemiþtir. Acil eylem planýndaki bu ifadelerin 
arkasýndaysa Türkiye ile Dünya Bankasý arasýnda 2001, 2002 yýllarýnda imzalanan iki 
kredi anlaþmasý vardýr. PFPSAL diye kýsaca andýðýmýz,  mali yönetim ve kamu 
yönetimini reform etme kredileridir. Biri, bir milyar yüz milyon Dolar. Biri bir milyar 
üçyüzelli milyon Dolardýr. Ve bu paralarýn %50'si Kamu yönetiþimi reformu için 
ayrýlmýþtýr. Kurumsal kaynaklara bakarsanýz. Dünya genelinde küreselleþmenin 
yönetici örgütleri tarafýndan ortaya atýlmýþ ve tanýmlanmýþ bir kavram var elimizde. 
Ýçerideki kurumsal kaynaklarýna bakarsanýz, yine doðrudan dünyanýn küresel 
yönetimini üstlenmiþ olan örgütlerce yönetilen resmi metinlerde inþa edildiðini 
görürsünüz.

Peki bu düþüncenin acaba, içeriði ne? Murat edilen, ne diye baktýðýnýzda, akademik 
çalýþmalarda yakaladýðýnýz þey birkaç noktada toplanabilir. Akademik çalýþmalar bu 
kavram nereden geldi diye araþtýrmýþtýr. Ana dili  itibariyle söylüyorum, yönetiþim 
bizde yok, o bizde çeviri. Governance kavramý nereden gelmiþtir? Batý düþüncesi çok 
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alýþýktýr, ortaya çýkan her kavramý eski yunanda aramaya ve bulduðu zaman da o 
kavramý rededilemez ilan etmeye, Governance kavramý, eski yunan düþüncesinde batý 
akademisyenleri tarafýndan bulunamamýþtýr. Ýlk olarak kavramýn 1904 yýlýnda bir 
kitabýn adý olarak kullanýldýðý ama kitabýn içinde hiç Governance lafýnýn geçmediði 
saptanmýþtýr. Peki bu Governance'da söylenmek istenen ne diye? Akademisyenler 
aralarýnda tartýþtýklarýnda Türkiye'de de rastladýðýmýz bir akademik tartýþma ortaya 
çýkmýþtýr. Moda, 'nasýl yeni þiþede eski þarap'  gibi. Governance þiþesi yeni de içindeki 
þarap bizim bildiðimiz þarap. Moda. Bir kýsým batýlý akademisyen böyle demiþtir. Ayný 
Türkiye'de olduðu gibi. Bir kýsmýnda Governance, Government, yönetim, yönetiþim, 
satmasý zor bir düþüncem varsa, bunda Governance, yönetiþim dedin mi, kolay 
satarsýn. Çünkü, katýlýmcýlýk çaðrýþýmý yapýyor denmiþtir. Dolayýsýyla meþruti 
saðlamak için bir uydurma, diye tanýmlanmýþtýr. Bir baþka yaklaþým da iyi  ama bu 
Governance'la farklý bir yönetim usulü isteniyor. Bir þunun üzerine gidelim denmiþtir. 
Governance, farklý bir yönetim usulünün adýdýr. Ne? Farklý yönetim usulü, 
harcamalarýn kýsýlmasýný, hizmetin, kamu hizmetinin özel sektör eliyle yapýlmasýný, 
hizmetin kamu tarafýndan yapýlýyorsa da, özel sektörün yaptýðý gibi yapmasýný talep 
eden, iþletmecilik temelinde çalýþan devletin adýdýr diye bir taným gelmiþtir. Doðru 
tanýmdýr. Küresel sahipleri, Governance'ýn içini böyle doldurdular. Küçülmüþ devlet,  
bakýn bizim devletin küçültülmesi problemi bunun içinde bir unsurdur artýk. 
Küçülmüþ, minimal hale gelmiþ bir devlet, hizmetleri ihale yoluyla, özel kesim 
aracýlýðýyla gören bir devlet. Eðer kendisi görüyorsa da özel sektör esprisinde gören bir 
devlet. Tanýmýyla, mesele farklý bir yönetim usulü diye bitirilmiþtir. Akademik dünya 
bunlarý derliyor, topluyor þimdi. Kim ne dedi? Ne demek istedi? Moda mýdýr? Kalýcý 
mýdýr? diye bakýyor ve en diþe dokunur taným, yeni yönetim usulü, Governance 
biçiminde biraz önce özetlediðim tarzda ortaya konuyor. 

Þimdi, Dünya Bankasý ortaya attýðýnda, OECD kavramý geliþtirdiðinde, Dünya 
Bankasý da inceltme iþini yaptýðýnda, karþýmýza Governance çok aktörlü yönetim 
olarak çýktý. Ve temel olarak, kendi dilime çevirerek anlatayým. Þöyle bir modelden söz 
edildi. Þimdiye kadar devlet yönetmiþtir. Yönetim Governance, bir tarafta devletin, bir 
tarafta toplumun olduðu bir yapýdýr. Devlet sürekli olarak kamu alanýný geniþleterek, 
yetki alanýný geniþleterek büyümüþ, toplumun üzerine abanmýþtýr. Bizim yapmamýz 
gereken devletle toplum arasýnda, yönetenle yönetilen arasýndaki bu uçurumu ortadan 
kaldýrmaktýr. 21. yüzyýlýn yükselen dinamizmi bizden bunu talep etmektedir. Önerme 
bu, hiç karþý deðilim. Marksistler de hiç karþý deðil. Marksistlerin ideal toplumunda, 
devletin toplumun içinde eriyerek söndüðü bir son aþama vardýr. Öyle görünüyor ki, 
kapitalizm küresel emperyalizm aþamasýnda, Marksizm'in çok ileride eriþeceðiz dediði 
þeyi gerçek haline getiriyor. Sol aklý çok kolaylaþtýrabilecek bir baþlangýç noktasý var 
Governance kavramýnýn. Dediðim gibi buna ben de karþý deðilim. Mesele burada þu; 
devlet ile toplum arasýndaki bu mesafe nasýl aþýlacak? Devlet topluma nasýl 
yedirilecek? Ya da toplumun devleti ele geçiriþi, kuþatýþý nasýl bir mekanizmayla 
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saðlanacak? Yönetiþim formülünün buna cevabý þu: diyor ki, “Þimdiye kadar tek 
baþýna yönetin devleti, bürokrasiyi iktidarýn dýþýnda tutamazsýnýz. O bir genel 
sekreterya olarak var olmalý. Ona, iktidarda bir sandalye ayýracaðýz. Oraya oturacak 
ama þimdiye kadar iktidarda tek sandalye vardý, bürokrasi oturuyordu, bu analiz kabul 
edilebilir deðil, kabul edelim þimdilik. Yetmez diyor tek sandalyede bürokrasinin 
oturmasý, oraya toplum oturtulmalý. Burada da çok iyi bir önerme var. Evet toplumu 
oturtalým iktidar sandalyelerinin birine. Ama nasýl? Toplum nedir? Yönetiþim, bu 
formülü, toplumu bir Marksist gibi sýnýf olarak tanýmlamýyor kuþkusuz. Gruplardan 
oluþan þey diye tanýmlýyor. Sayýyor, yüzlerce sayabilirsiniz. Yaþlýlar, gençler, emekliler, 
köylüler, iþçiler, iþverenler yüzlerce gidebilir. Bu kadar karmaþýk bir þeyi tek 
sandalyeye oturtmak mümkün deðildir. Ne yapýlmalý? Yönetiþim formülü þu soruyu 
soruyor; bütün bu gruplarýn içerisinde en etkin, dinamik, hýzlý, üretken, dünyayý bu gün 
yönetebilecek kadar yaratýcý, deðiþmeye açýk olan kesim hangisidir? Gruplara bakýyor 
yönetiþim formülü diyor ki, hiç kuþkusuz dünya ticaret ve üretiminin dörtte üçünü 
elinde tutan, devlete karþý esnek hareketliliði takdire þayan, özel sektördür, iþveren 
kesimidir. Sosyolojik anlamda sermayedir. Ýkinci sandalye özel sektöre ait  olmalýdýr. 

Ardýndan bir soru daha soruyor. Ama özel sektör tüm toplumu temsil  etmez. Hatta özel 
sektör aslýnda Birleþmiþ Milletlerin bir formülüne göre; toplumun, sivil toplumun 
içinde de yer almaz. Geri kalaný yüzlerce grubu, üçüncü bir sandalye açýp iktidara 
oturtmalýyým diyor. Üçüncü sandalyeyi açacak yüzlerce grup var karþýmda. Bunu 
temsil edilebilir bir bütün halinde tanýmlamalýyým. Ne yapabilirim? Sayýn MÝNÝBAÞ 
söyledi. 80'lere kadar hiç adýný duymadýðýmýz STK etiketiyle onlarý toplayabilirim. 3 
ortaklýk yeni iktidar yapýsý. Bürokrasi, özel sektör, NGO ya da STK dediðiniz yapý. 3 
ortak arasýnda hiçbir farklýlýk yok. Eþitlerin ortaklýðý. Ticaret kanunundaki gibi.  Karda 
ve zararda ortak olmak üzere. Bürokrasi eþitler arasý birinci deðil.

Bunu diyor, yönetiþim formülü bundan ibarettir. Bürokrasi, özel sektör ve STK'nýn bir 
araya geldiði, kamu yetkilerini 3 ortaðýn eþitçe kullandýðý bir iktidar yapýsý. Peki böyle 
bir formül üretilebilir ama hala teorik mi? Nasýl hayata geçirilebilir? Hayata 
geçirilmiþtir. Önümüzdeki üst kurullar, BDDK, EPDK, Þeker, Tütün üst kurulu 
bunlarýn cümlesi ulusal düzeyde Governance tipi yönetimin somut uygulamalarýdýr. 
Kurullarýn yapýsýnda Þeker kurulunu inceleyin çok açýktýr. Þeker Kurulunun içersinde 
bürokrasi sandalyesinde bürokrasi oturur. Alanýn, devlet tek baþýna oturuyordu bir 
zamanlar liberallere göre, iþte o zaman tek baþýna sahibi olan kurumlar; þeker pancarý 
nedeniyle Tarým Bakanlýðý'ydý, þeker fabrikalarý nedeniyle Sanayi Bakanlýðýydý. 
Sandalye, bürokrasi sandalyesinde bunlar oturuyor. Sanayi temsilcisi,  tarým temsilcisi, 
maliye, hazine temsilcileri çaðrýlmýþ. Bürokrasinin  bu temsilcilerine bir sandalye. 
Türkiye Þeker Fabrikalarý Anonim Þirketi temsilcileri ile en yüksek kapasiteye sahip 
kurulu tesisi olan özel sektör, þirket sahipleri, temsilcileri, Türkiye Þeker Fabrikalarý 
Anonim Þirketiyle beraber özel sektör sandalyesine. Türkiye Þeker Fabrikalarý 
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özelleþtiriliyor. Özelleþtirilmesi geçiktiði için IMF'yle, Dünya Bankasý Türkiye'ye çok 
kýzýyor. Yani, þeker fabrikalarý özeleþtirildiði anda, orada kamu unsuru kalmayacak 
zaten. Dolayýsýyla sandalye doðrudan doðruya özel sektöre açýlmýþ olacak. Özel  
sektörün þeker fabrikalarý içerisinde en yüksek kurulu kapasite, bakýn iþ þu anda yaptýðý 
üretim deðil. Kurulu kapasitesi en yüksek olan þirketlerden biri, CARGILL'dir. Bir 
taraftan Sayýn MÝNÝBAÞ' ýn dediði yatýrýmcýlar arasýnda yerli, yabancý ayrýmýný 
ortadan kaldýran yatýrýmcý haklarý liberalizasyonu ilerliyor. 2005 yýlýnda geriye kalan 
hemen hemen her türlü engelin ortadan kalkmasý hedefleniyor. Yani, bürokrasi tek 
baþýna iktidar olmasýn diye kovdu, liberal formül. 3 eþit ortak getirdi. Eþit ortaklardan 
bir tanesi özel sektörden geliyor. Küreselleþme sürecinin gereði olarak bu özel sektör 
yalnýzca yerli sermaye deðildir. Ayný zamanda yabancý sermayedir. Sektör 
yabancýlaþtýkça özel sektör sandalyesine, küresel sermaye oturacaktýr. Ve STK þeker 
örneðinde STK, kim alýnabilir? Vakýf, birlik, kooperatif vs.'dir, STK. Bu sektörün 
STK'sýný arýyor yönetiþim formülü. Panko-Birlik'tir. Panko-Birlik, Þeker Pancarý 
Üreticileri Kooperatifi Birliði, STK'dýr. Üçüncü sandalyeye STK olarak Panko-Birliði 
yani temel olarak o sektörün toprak sahiplerini oturtuyor. STK, sermaye tabanlý örgüt. 
Sivil toplum örgütü içeriði, özü itibariyle sermaye tabanlý örgüt diye okunmalý. Bu 3 
ortaklý formül, küresel düzeyde, üst kurullarda karþýmýzda. Þimdi ayrýntýsýna giremem 
ama ihtimal haritacýlarýn çok yakýndan bildiði yerel gündem 21 uygulamalarý. Yerel 
yönetiþim inþa sürecinin kendisidir. En baþta tüm toplumsal kesimin özgür katýlýmýyla 
baþlamýþtýr. Antalya'da model ilk olarak iç yüzünü açýða vurmuþtur. YDP yönetir bu 
modeli, Antalya Kent Konseyine özel sektör ortaklarýmýz yok, diye eleþtiri getirilip, 
özel sektör temsilcilerinin ortak olarak kabul edilmesi kabul edilmiþtir. Ve bildiðim 
kadarýyla þimdi proje yönetimi, tüm kent konsey, gündem 21 organizasyonlarýna 
konseylerde özel sektörün olmasý gereken yeri saðlayýnýz yönergesi göndermiþtir. 
Küresel düzey, küresel yönetiþim denilen þeyin sahibi, Birleþmiþ Milletlerdir. 
Uluslararasý Af Örgütü gibi çok çeþitli örgütler, sektörüne göre, konusuna göre NGO 
sandalyesinde oturacaktýr. Oturmuþlardýr ve dokuz ilke yayýnlamýþlardýr. 

Dokuz ilke, dünya genelinde kadýn emeði sömürüsünü nasýl ortadan kaldýrabiliriz? 
Çocuk emeði sömürüsü için ne yapabiliriz? Ýnsan haklarý ihlallerine göre nasýl iþler 
becerebiliriz? Çevrenin yok olmasýna karþý ne yapabiliriz? Bir þeyler yapmamýz gerek 
diyenlerin, 9 ilkeli metninin altýnda Nike'ýn imzasý vardýr. Shell'in imzasý vardýr. Yani, 
Nike bildiðimiz kadar uzak Asya'da çocuk emeðini ve kadýn emeðini  insafsýzca 
sömüren, bunun içinde dünya genelinde lanetlenen transnational örgüt. Bir tür Blue 
Worse Birleþmiþ Milletler rengiyle yýkanmaca. Bütün günahlardan arýnma. Bakýn 
küresel yönetiþimden söz ettim. 3 ortaklý yapýsýyla kuruluyor. Ulusal yönetiþimden söz 
ettim, üst kurul sistemiyle süreç baþlamýþ bulunuyor. Yerel yönetiþimden söz ettim. 
UNDP korumasý altýnda Yerel Gündem-21 projesinde verilen güzelim emekler, 
doðrudan doðruya yönetiþim inþasýna doðru yöneltiþmiþ durumda. 
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Küresel yönetiþimi nasýl eleþtiririm? Aklýn tersini kurarak yapýyor. Ben bir devlet  
istiyorum. Demokratik olsun, katýlýmcý, þimdiye kadar devlet tek baþýna yönetti, 
toplumun sesini duymadý. Tek baþýna sandalyeye oturduðu bir iktidar istemiyor. Bir 
sandalyeye bürokrasiyi oturtayým ama ikinci sandalyeyi topluma açayým. Peki toplum 
nedir? Yönetiþimcinin dediði gibi o gruplardan oluþan bir þeydir. Ama bu çok 
kalabalýk. Birini seçmeliyim. En üretken, toplumu ileriye taþýyabilecek olan, her türlü 
hýzý, teknolojiyi ve geliþmeyi bulabileceðim yaratýcý, toplumsal kesim hangisidir? Ýþçi  
sýnýfý, emekçi kesim. Emektir en yüce deðer. Ýþçi sýnýfý en etkili  olandýr. Ýþçi sýnýfýný 
oturtuyorum ikinci sandalyeye. Ama iþçi sýnýfý tüm toplumu temsil etmez. 3. sandalye 
açmalýyým ve oraya iþçi sýnýfý dýþýnda toplumun geri kalan kesimleri oturtmalýyým. 
Toplumun geri kalan kesimleri çok karmaþýk, kalabalýk. Tek isim altýnda toplamalýyým. 
Demokratik kitle örgütleri diyorum. Demokratik kitle örgütlerini 3. sandalye açýyorum. 
Eðer ikinci sandalyeye iþçi sýnýfýný oturtmuþsam, eðer 3. sandalyeye demokratik kitle 
örgütleri biçiminde ayný STK tercihini yapmýþtý, yönetiþim. Bende kendi ideolojik 
tercihimi yapýyorum. Demokratik kitle örgütlerini oturtmuþsam bu durumda herhalde 
birinci sandalyede oturan bürokrasi, kapitalist devletin bürokrasisi deðildir. Doðru mu? 
Ýþçi sýnýfý iktidara ettiysem ben onu, o ya sosyalist devlettir, ya iþçi devletidir ama 
kapitalizmin dýþýnda bir þeydir. 

Bu formül nedir? Þimdi söylediðim formül proletarya diktatörlüðü formülü deðil 
midir? Proletarya Diktatörlüðü formülüdür ayan beyan. Yönetiþimde iþte bunun tam 
tersi bir formül. Hiçbir farký yok. Ben onun mantýðýný izleyerek kurdum kendi 
formülümü. Yönetiþim; Proletarya Diktatörlüðünün karþýsýnda deðerlendirirsem 
Burjuva Diktatörlüðüdür. Bütün katýlýmcý iddialarý doðrudan doðruya toplumsal 
iktidarý, kamu kuvvetini, kamu yönetimini ve hizmetini, toplumun içindeki sýnýflardan 
yalnýzca birine devrettiði için diktatöryal bir formüldür. 141, 142 olaydý, yönetiþim 
formülünü þikayet etmek mümkün olabilirdir. Bir sýnýfýn, diðer sýnýf üzerinde 
imtiyazýný kurmak. Yönetiþim günümüzde kanýmca özellikle ulus devletinin eritildiði 
bir ortamda, küresel liberallizasyonun dizginsiz bir biçimde yürüdüðü bu ortamda 
doðrudan doðruya dünya genelinde ve tek, tek ülkeler için sermaye sýnýfýnýn son derece 
tarihsel anlamda gerici bir saldýrýsýdýr. 

Gericidir. Dünya zenginliðini paylaþmaya yanaþmadýðý için. Aç gözlü davrandýðý için. 
Bu formülasyon ne dünya geneline, ne de tek tek ülkeler demokratikleþme sürecine 
açabilecek bir formülasyon deðildir. Bu formülasyon zamanýmý aþtým ama birkaç 
dakika içersinde bürokrasi boyutunu söylemek istiyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, her þey iyi gidiyor ama özetlerseniz.

GÜLER - Birkaç dakika içersinde bu formülasyon iktidarýn doðrudan deðiþtirmesini ve 
iktidar kanallarý üzerinde etki yaratabilecek toplumun, sermaye dýþýndaki kesimlerini 
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iktidardan uzaklaþtýrmayý öngörüyor. Bunu sürdürebilmek, bu iktidar yapýsýný 
sürdürebilmek için de kendine özgü bir bürokratik örgütlenme talep ediyor. Devletin 
yeniden yapýlandýrma, kamu yönetimi, bürokrasi dediðimiz o yapýda köklü 
deðiþiklikler istiyor. O köklü deðiþikliklerin birkaç ilkesi vardýr. Etkin kamu hizmeti, 
þeffaflýk, hesap verirlilik, hýzlý ve adil yargý, yerelcilik. Hemen hemen kimsenin karþý 
çýkmayacaðý ilkeler. Ama yönetiþimci açýdan bu ilkelerin tanýmý çok özeldir. Etkin 
kamu hizmeti istemek, hiçbir þey istemek demek deðildir. Etkin kamu hizmeti  nedir? 
Nasýl bir mekanizmayla verilir? Yönetiþimcinin cevabý þu; Eðer kamu yönetimi,  piyasa 
ilkelerine göre çalýþýyorsa, eðer memurluk sistemi tümüyle ortadan kaldýrýlmýþ, yerine 
sözleþmelilik sistemi gelmiþse, eðer ulusal planlama ve kalkýnmanýn yerini performans 
yönetimi ve denetimi almýþsa, eðer  kamu hizmeti vergi yerine fiyat ile finanse 
ediliyorsa, kamu yönetimi doðrudan ticari esaslara göre çalýþýyorsa, onun verdiði 
hizmet etkin olur. Bence bu deðildir. Etkin kamu hizmeti; yurttaþa kamu hizmetinin 
hýzlý, ihtiyacý olduðu ölçüde, eþitçe eriþildiði zaman ortaya çýkar. Bu hedefleri 
gerçekleþtiren bürokrasi etkin bürokrasidir. Þeffaflýk, küresel ticaret, asýl kurtuluþ 
yoludur. Dünyayla bütünleþme, her ülke için asýl  kurtuluþ yoludur. Ýþte bu nedenle her 
türlü ulusal düzenleme, küresel merkezler tarafýndan izlenebilir, denetlenebilir 
kýlýnmalýdýr. Tek, tek ulus devletler bu anlamda küresel merkezlere doðru þeffaf 
örgütlenmelidir, deniyor. Aklýnýzda böyle bir þey var mý? Benim için þeffaflýk bu deðil. 
Benim için þeffaflýk, devletin yurttaþýna karþý þeffaflýðý. Benim için þeffaflýk yalnýzca 
devlet sýrrýnýn daraltýlmasý terimiyle ulaþýlacak bir hedef deðil. Ticari sýr kavramý 
üzerinde durmak lazým. Ticari sýr kavramý, devlet sýrrý kavramýndan daha önemli hale 
geldi.
 
Son olarak, hýzlý ve adil yargý. Hiçbirinizin aklýna gelir mi? Çok iyi bir hýzlý ve adil yargý 
sistemi kurmuþuz, gel gör biz  uluslararasý tahkimi kabul etmemiþiz. Yönetiþim 
formülünün bürokrasisinde eðer uluslararasý tahkimi kabul etmemiþse sizin sistem, 
hýzlý ve adil yargý, istediðiniz kadar mükemmel bir sistem yaratýn, gerçekleþtirilmiþ 
deðildir. Hesap verebilir yönetim için de ayný mantýk kurulu.

Dolayýsýyla yönetiþim, 21. yüzyýlda toplumsal iktidarý dönüþtürmenin adýdýr. Geriye 
kalan tüm terimler; saydamlýk, hesap verebilirlik, etkin kamu hizmeti, performans 
yönetimi, insan kaynaklarý yönetimi, toplam kalite yönetimi, uzatýn listeyi hepsi  
beraber yönetiþim iktidarýnýn bürokrasisini kuran kavramlardýr. Eðer, yönetiþim 
sorununu doðrudan doðruya iktidar þansýmýza yani, geleceðimizi belirlemek gücümüze 
müdahale olarak deðerlendirirsek, buradan tüm toplumsal taraflarýn, çok etkili 
politikalar geliþtirebileceði kanýsýndayým. Çok teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Sayýn Ayman GÜLER'e ben de özlü konuþmasýndan 
dolayý teþekkür ediyorum. Programýmýzýn baþýnda da söylediðimiz gibi deðerli 
meslektaþlarým, sorularýnýzý her iki konuþmacýya yönelteceksiniz. Þimdi o ana geldik. 
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Buyurun dinliyoruz sizleri. Evet buyurun. Mikrofonu lütfen. Adýnýzý söylüyorsunuz.

ZÜLFÜ YAÞAR HAZIR - Zülfü Yaþar HAZIR, Ýstanbul. Sayýn GÜLER ve Sayýn 
MÝNÝBAÞ'a teþekkür etmek istiyorum. Aslýnda bir talihsizlik oldu. Bu konuþmalar  
keþke bir gün önce olmuþ olsaydý. Bizim meslek sorunlarýna bakýþýmýzda daha farklý 
ufuklarýn geliþebileceðine inanýyor bir hale gelecektik. Çünkü, Sayýn GÜLER ve Sayýn 
MÝNÝBAÞ'ýn bilgileri bizim yeni yapýlanma konusundaki anlayýþýmýza ufuk açacaktý. 
Ama dün biz bu geliþmeyi buradaki bilgileri almadýðýmýzdan dolayý,  eksik yeni 
yapýlanmalar konusunda meslek sorunlarýmýz hakkýnda deðerlendirmeler yaptýk. 
Aslýnda bu konuþmalar dün olmuþ olsaydý ve bugün biz meslek sorunlarýmýzý 
görüþmüþ olsaydýk. Yeni yapýlanma konusundaki ufkumuz, bakýþýmýz daha farklý 
olacaktý. Özellikle yönetiþim konusunda verdiði deðerli bilgilerden dolayý Sayýn 
GÜLER'i takdir ediyorum ve bu çerçevede sonu açýk olan meslek sorunlarýna 
bakýþýmýzý tüm buradaki camiamýzýn deðerlendirmesini öneriyorum. Teþekkür 
ediyorum. 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet ben de teþekkür ederim. Yalnýz soru göremedim 
içinde ben. Bir tespit yapýyorsunuz herhalde. Tamam diðer arkadaþým buyurun. 

AKSOY - Mehmet Adnan AKSOY, Diyarbakýr. Ben bütün bu konuþmalarýnýzda 
küresel muhalefete deðinilmediðini gördüm. Biraz Sayýn MÝNÝBAÞ Hocam 
deðinebilir mi küresel muhalefete? Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, buyur Fahri ÖZTEN.

ÖZTEN - Fahri ÖZTEN, Ankara. Sayýn Birgül Ayman GÜLER'e ve Türkel 
MÝNÝBAÞ'a çok teþekkür ediyorum. Sorum iki tane. Sayýn MÝNÝBAÞ'a soracaðým, 
özellikle devletin egemen olduðu alanlardan çekilmesiyle geliþmiþ ülkelerde bu sürecin 
baþlatýldýðýný ve ülkemizde de ayný sürecin devam ettirildiðini ifade ettiler. Ve bir 
saptamasý var. Askeri yönetimlerin milliyetçi bir yapýlanma olduðunu, dolayýsýyla bu 
alanlardan çekilmede biraz direndiðini ki ben öyle algýladým. Dolayýsýyla özelleþtirme 
sürecine hýz verildiðini ifade ettiler. Acaba 60'da, 70'de, 80'de yaþanan darbelerin 90'da 
ve 2000'de karþýmýza çýkmamasýnýn bir nedeni bu mu? Ya da önemli bir nedeni bu mu? 
Bunu ya da o darbeler sürecini o dönem ki gençlerin bakýþý çok farklýydý. Ortamý, farklý 
sürece mi taþýdýrlar? Onu öðrenmek istiyorum. 

Bir de sivil toplum kuruluþlarýnýn bu alanlara getirdiðini ki  Sayýn Ayman GÜLER'in 
bunlarý sermaye tabanlý kuruluþ diye nitelendirdi. Tabi ki STK'larýn özellikle non-
government organization diye geçtiðini ki o dilden çevirisiyle öyle algýladýk biz, 
STK'larý ki 80'li yýllarda bunlar  gündeme geldi. Ama bizim meslek kuruluþlarýnýn STK 
deðil, demokratik kitle örgütleri olarak deðerlendirdiðini ki Türk Mühendis Mimar 
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Odalarý Birliði'nin yaklaþýmý da budur. Asla bizim meslek odalarýmýz STK deðil.  
Demokratik kitle örgütleridir. Ki o tabloyu da küresel boyutta yönetiþimde ifade ettiniz. 
Ülkemizde bahsedilen, özellikle yeni hükümetin de bahsettiði, sivil toplum 
kuruluþlarýyla sürekli iletiþim içerisinde olacaðýmýzýn söylemi, sivil toplum kuruluþlarý 
deniyor, karþýmýza iþ adamlarý dernekleri çýkýyor. Bu mu sivil toplum kuruluþlarý? 
Yoksa sizin ifade ettiðiniz, devletin çekildiði alanlarda, sosyal devletin geri çekildiði 
alanlarda emek, zaman hatta maddi yönden bu yükün sivil toplum kuruluþlarýna 
devredildiði alanlardan farklý mý bu? Bunu öðrenmek istiyorum. Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, baþka arkadaþ. Buyurun Cengiz buyur caným.

DAÐDELEN - Ben de sayýn deðerli hocalarýma çok teþekkür ediyorum. Cengiz 
DAÐDELEN. Bir sorum olacak Sayýn GÜLER'e konuþmalarýnýzdan çýkardýðým þu; 
küreselleþme iki temel amaç üzerinde yürüdü bugüne kadar ve bu iki amaç, bildiðiniz 
gibi özelleþtirme ve yerelleþtirmeydi. 

Þimdi 99'lara kadar önünde hiçbir engel tanýmadan artarak, hýzlý bir þekilde ilerleyen bu 
küreselleþme, 99'da bir muhalefetle karþýlaþtý. Ýþte Seatle'da, Genova'da yüz binlerce 
kiþi gösteriler yaptý. Bu en somut muhalefet ölümle de sonuçlandý ve Dünya Ticaret 
Örgütü toplantýlarý bir Arap Þeyhliðin de yapýlmaya baþlandýðýnda, Katar Daho'da 
bugün size sormak istediðim þu;  Irak savaþý da çok gündemde ve küreselleþme 
karþýtlýðý denen bu hareket, savaþ karþýtlýðýyla da biraz beslendi. Ve Türkiye'de dahil 
yüz binlerce yine eylemlere sahne oldu. Ýngiltere'de milyonlarca kiþi yürüdü. Bu 
küreselleþme karþýtlýðý içinde farklý ideolojik unsurlarý da barýndýran bu grup, 
küreselleþmenin bir anti tezi olabilir mi? Yani bir alternatif oluþturabilir mi? Böyle bir 
oluþum olursa bunun tutunum ideolojisi ne olabilir? Bir öngörünüz var mý? Teþekkür 
ediyorum.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, tamam buyur Orhancýðým.

KASAP - Orhan KASAP, Ankara. Ali Fahri biraz sordu ama ben biraz daha sormak 
istiyorum. TMMOB'ye üye olmakla bir demokratik kitle örgütüne üye olduðumu 
zannediyorum. Bunun haricinde de birkaç tane sivil toplum örgütünde faaliyet 
gösteriyorum. Sizlerin analizleriyle, Sayýn MÝNÝBAÞ faaliyet gösterdiðim sivil toplum 
örgütlerinden istifa mý etmeliyim? Sayýn GÜLER demokratik kitle örgütünden de mi 
istifa etmeliyim? Ýstifa etmemekle uluslararasý  sermaye mi hizmet ediyorum? Net  
olarak bana cevap verir misiniz? 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, baþka arkadaþ, mikrofonu lütfen gezdirelim. 

ÖZLÜDEMÝR - Tevfik ÖZLÜDEMÝR, Ýstanbul. Konuþmalarýnýzda liberallizasyon 
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sürecinin kapitalizmin krizden çýkýþ aranýþlarýna karþýlýk düþtüðünü vurguladýnýz. 
Savaþý da bununla iliþkilendirebiliriz tabi, tüm bu yönetsel arayýþlarýnda kriz ile 
iliþkilendirilmesi mümkün. Sizin geleceðe iliþkin öngörüleriniz neler? Yani, kapitalizm 
hala kriz ortamýnda, her ikinize de soruyorum. Dünyayý nasýl bir gelecek bekliyor? Ya 
da kapitalizmin krizine iliþkin yapýlabilecek bir öngörü var mý? Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, diðer arkadaþ yanda vardý.

GÜR - Mehmet GÜR, Ýstanbul. Benim sorum Sayýn Hocalarýma þöyle olacak. Þu ana 
kadar çok güzel bir durum analizi yapýldý, iç karartýcý da olsa biraz. Ama ben genç bir 
meslektaþ olarak soruyorum; biz ne yapabiliriz? Bu itici gücü kendi lehimize nasýl 
kullanabiliriz. Ya da sadece oturup sadece seyretmeliyiz? Hani bu  anlatýldý ama nasýl 
yapmalý? Nasýl yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Sorularýna cevap alýrsam çok sevinirim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Baþka arkadaþ yoksa ben de sorumu sorayým. Ondan sonra 
yanýtlara geçelim. Þimdi Sayýn Hocalarým, sizin de bildiðiniz gibi ülke yangýn yerine 
dönmüþ durumda. Geliri, giderinden az olan, nüfus artýþý sürekli olan, böyle bir ülkede 
hangi yöntemle? Nasýl bir bakýþ açýsýyla düzlüðe çýkarýz?  Sorusuna bir yanýt vermek 
gerekiyor. Biz mühendisler, iþte 5 günden beri tartýþýyoruz, kendi meslek sorunlarýmýzý 
ve çözümlerini öneren bir de Forum yaptýk, dün. Biz bu sorunlarý hep dile getiriyoruz 
da, sizin getirdiðiniz tespitleri yapýyoruz da, sorunlara yanýt bulmakta ve sorunlarý 
çözmede zorlanýyoruz. Aslýnda tabi bir ülkenin sorunlarýný çözmek bir insanýn 
yaþamýna sýðmýyor ama yine çözüm arayýþlarý içerisindeyiz. Siz çizeceðiniz bu 
tablolarla ülkemizin uzun vadede de olsa esenliðe çýkabilmesi için ne yapmamýz 
gerektiðine iliþkin bir ipucu verebilirseniz sevinirim. Benim de sorum bu. Baþka yok. 
Evet, yanýtlara geçiyoruz sorulardan sonra.

MÝNÝBAÞ - Ben mi baþlýyorum?

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Lütfen.

MÝNÝBAÞ - Peki, þimdi tabi ki, her þeye olduðu gibi her hareketin, her geliþmenin bir 
muhalefeti vardýr. Küreselleþmenin de muhalefeti oldu. Ama küreselleþmenin 
muhalefeti, gecikmiþ bir muhalefetti. Yani, sistem 68'den beri küreselleþirken, belki adý 
küreselleþme deðildi ama ne zaman ki, kitleler, halklar buna karþý  durmaya kalktýlar, 
hep askeri rejimler, baskýcý hükümetler ve insan haklarýnýn ihlalleriyle karþýlaþtýlar. 
Þimdi böyle bir süreçte, muhalefetin, dünyada küresel bir muhalefetin, örgütlü bir 
küresel bir muhalefetin iþlemesini beklemek çok mümkün deðildi. Bir ikincisi  sistem, 
özellikle bu tür muhalefet hareketleri, geliþmiþ ekonomilerde az geliþmiþ ekonomilerde 
olduðu kadar köklü ve dirençli olmaz. Çünkü, oralarda sistemde piyasa ekonomisiyle 
devletin arasýndaki eþgüdüm doðrultusunda rolleri o kadar belirlenmiþtir ki, insanlarýn 
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nerede muhalefet edecekleri ve ne kadar muhalefet edeceklerinin sýnýrlarý 
belirlenmiþtir. Birgül Hanýmýn biraz önce söylediði çok önemliydi, HABÝTAT, 
Türkiye'deki HABÝTAT, az geliþmiþ ülkelerin nereye kadar seslerini bu sivil toplum 
iþinde çýkaracaðýnýn tespitiydi. HABÝTAT oyun alaný demek. O oyun alanýnda kim 
nereye muhalefet eder? Ne kadar gücü vardýr? Biz bile gördük ki, bizim örgütler tabela 
örgütüymüþ. Þimdi bir Amerikan toplumunda bu muhalefet, evinizin bahçeleriyle 
sýnýrlýdýr. Ýþte Ýngiltere'de bilmen ne farkýyla sýnýrlýdýr. Falanca yerde biraz daha farklý 
olabilir. Ama eðer bu ülkelerin veya bu halklarýn hepsini ilgilendiren bir sorun deðilse 
bu. Yaratýlan muhalefetler sýnýrlý kalacaktýr. Bir süre sonra o küreselleþmenin getirdiði 
tüketim toplumunun yeni oyuncaklarýyla toplum avunmaya baþlar. Bizi hatýrlayýn, biz 
1980 12 Eylül'ünü Marlboro sigarasý, nescafe içmek karþýlýðýnda kabul ettik. Yaný 
baþýmýzda çocuklar götürüldü, insanlar götürüldü, kocalar götürüldü veya sakat geldi. 
Görmemeye ve bilmemeye, duymamaya çalýþtýk, 3 Maymun gibi. Çünkü, neden? O 
sýrada Marlboro sigarasý içerek, sýnýf atlýyorduk, Nescafe içerek kendimizi farklý 
hissediyorduk, bir zengin aile gibi hissediyorduk. Biz kadýnlar Shatland hýrkalar, 
kazaklar giyiyorduk. Arabayý bu kadar yaygýn bir þekilde ailemizde görmeye baþladýk. 
Bütün bunlar, kolay deðildi bunlardan vazgeçmek ve televizyon ekranýndaki aileleri 
istiyorduk. Ve bir süre sonra onlar gibi konuþmaya, onlar gibi bakmaya baþladýk. Onlar 
gibi konuþmayýp, bakmayanlarý da öldürmeye baþladýk. Bak bu da kaka, biz söyledik 
baþkalarý söylemedi bunlarý. Þimdi o yüzden, geliþmiþ ekonomilerde bu muhalefetler o 
kadar, daha yaygýnlaþmasý mümkün deðildi. Öbürlerinde de zaten o baskýcý rejimler 
var.

Þimdi burada 1999 yýlýndaki muhalefet yani Seatle toplantýsý, ilginç bir toplantýdýr. 
Çünkü, o tarihe kadar 2. Dünya Savaþý sonrasýndan 1960'a kadar olan bütün GAT 
toplantýlarý konferans. Buraya az geliþmiþler giremiyor. 1960 itibariyle, 1960 ilginçtir. 
60, 61 arasý Dillon raundu bizim siyasette ilginç bir dönüþüm yaþamamýzdýr. 61 
Anayasasý ve beraberinde planlý ekonomiye geçiyorsunuz. Yani, Dünya Bankasý'ndan, 
IMF'den, gelecek fonlarýn nereye aktarýlacaðýný filan, plan, program belli. Böyle bir 
sisteme geçtiðiniz bir süreç. Fakat bu, 1999'a kadar hep raund, 99'da birden bire Route 
adýný alýyor. Millennium Route, çok sevdik. Her þeyi nikel, þu renklerde yaptýk 
biliyorsunuz. Ama bunun bir nedeni vardý. Uzay çaðý adýna deðildi bu renkler. Þimdi 
Milenyumla, 1990'da Sosyalist Sistem çözülmüþtü, artýk iþ, Route,  tek yol. Bir tek yol 
var diyor kapitalizm, baþka bir sistem yok. Böyle baktýðýnýz zaman ama burasýný çok iyi 
bilmiyorum, bilinçli midir? Bilinçsiz midir? Millennium Route kapitalizm çok fazla 
güvenlik önlemi almadan gitti. Belki de muhalefetlerin, dünya da oluþan muhalefetin 
ben takip ediyorsam, Türkiye'den gariban. O daha iyi takip ediyor, bulunan bütün 
kurumlarý içinde. Belki de muhalefetin ne kadar olabileceðini ve ne biçim olabileceðini 
gördü. Ama küresel muhalefet de artýk þenlikliydi, yaratýcýydý, renkliydi ama 
deneyimsizdi. Bunu kabul edelim. Seatle muhalefetini de çok fazla abartmayalým, 
bence. Çok yanýlmadýðýmý kesin  þu savaþ karþýtý olaylarda  görüyoruz. 
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Küçümsemiyorum. Ama iki þeyi birbiriyle karýþtýrmamamýz lazým. Küresel 
muhalefetle savaþa karþý muhalefet ayrý ayrý þeylerdir. Küresel muhalefetin içinde bir  
sýnýf meselesi vardýr. Yani, olmak zorundadýr. Olmadýðý için çok renkliliðiyle kalýr. 
Veyahut bir daha genç 60'lardan gelen kuþaklarýn devam ettiði ama diðerlerinin 
ekrandan hissettiði ama kullandýðý aletlerden, yiyeceklerden vazgeçemediði bir þeydir. 
Ama savaþa karþý muhalefet öyle deðil. Savaþa karþý muhalefete karþý çeþitli sýnýflarda 
var. Yani, sermaye kesiminin içinde de savaþa muhalefet edenler var. Çünkü, 
kazanamýyorlar, mesela þimdi medya geliþmiþ ekonomilerde de bizde de artýk bu kadar 
çok savaþ aleyhtarlýðý yapmayalým dedi. Çünkü, reklam alamamaya baþladýlar. 
Medya'nýn gelirleri düþtü. Dikkat edin, ciyak, ciyaklar bile yavaþ yavaþ böyle bir 
dönüþe baþladýlar. Dolayýsýyla savaþa karþý muhalefet küresel  muhalefet gibi deðil. 
Emek ve sermaye kesiminin içinde tutabilir. Baþkan öksürmeye baþladý, onun için biraz 
fazla uzattým, anlamýþ durumdayým.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - O nedenle deðil.

MÝNÝBAÞ - Fahri Beyin söylediði, devletin iþte egemen alanlarýndan çekildiði, askeri 
yönetimlerin olduðu þeyleri, dönemleri birbirinden ayýrt etmek lazým. 1960, 
Türkiye'deki 1960 ilginç bir dönemdir. Ama bu sermeyenin iþini kolaylaþtýrmak adýna 
gelen bir askeri yönetim deðildir. Yani, tarih de bunu yazýyor. Yani, bu bilinçle de 
gelmiyorlar, böyle bir ittifaklarda yok aralarýnda. O daha hala o kurtuluþ savaþýndaki 
“Mehmet” rolü var. Ama bilmiyorum, onun için açýk söyleyeyim. Ama en azýndan 
toplumda o kadar desteklemiþ olmasýnýn nedeni, sermayenin çýkarlarýyla, uluslararasý 
çýkarlarla bütünleþmiþ Demokrat Parti hükümetinden kurtulmak adýna gelen bir 
hareket. Ordunun niteliðinden de kaynaklanýyor. Ne var ki, 70 ve 80'ler  için ayný þeyi 
söylemek mümkün deðil. Çünkü, 1971 yani 12 Mart sürecine baktýðýmýz zaman bu 
bütün dünyada az geliþmiþ ülkelerde yani, krizin yükselmesiyle birlikte askeri 
hareketlerin olduðu iþte, Albaylar Cuntasý, biz, Latin Amerika böyle baktýðýnýz zaman 
emek faktöründe yani, üretim faktöründe yer alan emeðin fiyatýný, örgütlenme 
özgürlüðünü kaldýrarak emeðin fiyatýný sabitlemek, yani, burada ucuz emek var, gel 
bende yatýrým yap, burada üret, zaten enerji kaynaklarýný da ben üretiyorum. “Sana 
ucuz vereceðim”'in modeli. 1980 bunun kesin ve kesin deklarasyonu, gayet  anlaþmalar 
açýk seçik ortalýkta her þey yazýlýp çiziliyor zaten. 1990'da niye karþýlaþmadýk derseniz; 
söyledim niye karþýlaþmadýðýmýzý ama 1990 kapitalist sistem içine yeni ülkeler 
girmeye baþladý. Yani, pazar geniþledi. Kriz geniþlerken pazarda geniþledi.  Sosyalist 
sistem çözüldü. Dolayýsýyla 1990 süreci askerlerinde katýlmak istemediði bir dönem. 
Çünkü, onlar da geliþiyorlar, onlar da yeniden yapýlanýyorlar. Bakýn ne diyorum? 1986, 
1994 devlet ihaleleri diyorum. Ve dolayýsýyla askerin de o ihalelerde nasýl yapýlanacaðý 
belirleniyor. 

STK nedir? Sorusuna geldiðiniz zaman bunu çok tartýþacaðýz. Çünkü, evet sendikalar, 
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odalar asla SKT deðildir. Ama bizim gibi ülkelerde baþka türlü örgütlenme olanaðýnýz 
olmadýðý için, toplum örgütlü bir þekilde yaþamaya alýþmadýðý için, odalar, sendikalar 
vb. kuruluþlar da STK'ymýþ gibi  hissediyorlar kendilerini. Ama bunlar meslek 
örgütleridir. Sendikalar, sýnýfsal bir örgütlenmedir. Ama küreselleþme süreci içinde 
sendikalarýn da sýnýfsal örgütlenme özellikleri ortadan kaldýrýlmýþtýr. Yerine bunlar da 
insani örgütler haline gelmeye baþlamýþlardýr. Dolayýsýyla yani, eðitim organlarý haline 
gelmiþlerdir. Dolayýsýyla STK'nýn çok tartýþmamýz gereken, onun için o son soruyu 
attým ortaya ve dünya da tartýþýyor zaten. Kitabý almamýþým, çantamda. Sivil toplum 
örgütleri diye yeni bir kitap, Türkçe'ye çevrilmiþ. Çeþitli makalelerden oluþuyor. Yerel 
yönetimlerde satýlýyor genellikle.

STK'lardan istifa etmeyin efendim. Demokratik kitle örgütünden de istifa etmeniz 
gerekmiyor. Sadece, SKT'nýn ne olduðuna karar vermemiz gerekiyor. Çünkü, STK 
dediðiniz þey, kaptýðýný takip eden, denetleyen ve hesap soran bir örgüt biçimi. 
Dolayýsýyla, bunun üyesinin de bundan kendisini sorumlu tutmasý lazým. Ama eðer siz, 
'sizin için demiyorum, tabi' sadece üye olarak vatani görevimi der gibi evde rahat 
uyuyorsak, hakikaten istifa etmeliyiz bütün o örgütlerden. Örgütlü bir toplumun, 
baþlangýcýdýr ve bu anlamda da çok anlamlýdýr.

Geleceði nasýl görüyorum? Tevfik arkadaþýmýzýn sorusu. Yani, kapitalizmin sonu. 
Burada çok tartýþmalar var. Bir kesim, kapitalizmin bittiðini, iþte bu son raundda tuþa 
geldiðini söylüyor. Ben bittiðine inanmayanlardan biriyim. Aksine her krizde yenilenir 
ve her krizden yenilenerek çýkarken eskimiþ hücrelerini atar ve bunun sonucunda bu 
kaynak paylaþýmýnýn sonucunda birileri atýlacaktýr, coðrafya deðiþecek, bunu da çok iyi 
biliyoruz. Çünkü, savaþýn Irak'la kýsýtlý kalmadýðýný, Suriye iþte Hazar Kýyýsý, Kafkasya 
dahasý kaynaklarýn bakireliðinin bozulmadýðý alanlarda bu savaþ zaman zaman 
yaþanacaktýr. Çünkü, savaþýn bir tek nedeni belirlenmiþtir. O da terördür. Bu terör 
dediðinizde nerede? Ne zaman? Kimin tarafýndan çýkarýldýðý, çýkarýlacaðý belli 
olmayan bir hastalýktýr. O yüzden de yarýn bunu Kanada'da görebilirsiniz. Çünkü, 
Kanada'nýn ormanlarý çok ciddi, þu anda uluslararasý tahkimde konu olmaktadýr. Biz ne 
yapabiliriz? E gelince; tabi bu kadar karanlýk tablo bir tek þey kalýyor. Her þeyi býrakýp,  
gidip, intihar etmek kalýyor. Hayýr. Her zaman ve her zaman muhakkak ki bir aydýnlýk 
vardýr. Ýnsan aklý sorguladýðý sürece, insan aklý iþte o gergedanlarla arasýndaki farký ve 
gergedanlaþmamak istediði sürece ki, bu düþünen, sorgulayan ve aktaran bir beyindir. 
Düþünmek ve sorgulamak yetmez, akademisyenlerin en büyük hatasý budur. Bunlar 
sadece, yazarlar, çizerler, konuþurlar kendi kendilerine. Hani, “Adým Reþit, kendin 
söyle, kendin iþit.” Ama topluma aktarmazlar. Topluma aktarmamaktan da mutluluk 
duyarlar. Ýþte bu yüzden de o ne yapabiliriz sorusu, hep tehlikeli olarak kalýr kafamýzýn 
gerisinde. Yapacaðýmýz tek þey; örgütlü toplumu yaratmaktýr. Örgütlerimize sahip 
çýkmaktýr. Bu kedi sevenler cemiyeti bile olabilir. Çünkü, bunlarýn hepsi o ülkenin ve 
bu dünyanýn en önemli ayakta duruþ, direnme noktalarýdýr. Kediler ölürse farelerle 
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yaþamayýz çünkü. Leyleklerin uçuþ saðlýðý için öldürülmesine karþý çýkmayan bir 
toplumun, yaþam hakký yoktur. Bunu hiçbir duygusallýkla söylemiyorum. Leylekler 
ölürse, yýlanlar çýkar. Yýlanlar ölürse, fareler çýkar. Ve denge bozulur. Ýþte onun için ben 
diyorum ki, örgütlü ama bu örgütlülük de tabela örgütlülüðü deðil. Örgütlerimizin 
içinde hangi konumda olursak olalým. Kendimizi yönetici gibi hisseden bir 
sorumlulukta bir örgütlülükle bu sorunu aþabiliriz diyorum. Kurban Bayramýnda 
tamamen tesadüfi yani, tatil nedeniyle Roma'daydým. Ýnsanlar o Cumartesi alanlara 
akýn akýn gittiler. Çocuklarý, yaþlýlarý, gençleri filan. Ellerinde barýþ bayraklarý vardý. 
Rengarenk, bir tanesini almak ve buraya getirmek istedim. Hani saklayacaðým, dünya, 
çok da tarihi bir gün ya, vermediler. Ben Eylül'den beri böyle dolaþýyorum ve 
anlatýyorum, iþte peace filan. Hayýr, çünkü, örgüt daðýtmýþtý. Örgütlü bir hareketti, 
partileri vardý, partinin düzenlediði bir  hareketti, sendikalar o doðrultudaydý, bizse  
bireysel hareket etmeyi, tercih ediyoruz.  Bireysel hareketle, hiçbir filler sultaný,  tuþa 
getirilmez. Ama örgütlü bir toplum bence herkesi tuþa getirebilir. Deðil mi? 

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet.

MÝNÝBAÞ - Söz sizin o zaman.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Toparladýk mý böylece? 

GÜLER-Örgütlü bir toplum gerçekten herkesi tuþa getirebilir. Modernizm çaðý boyunca 
hep istenen örgütlü bir toplum olabilmekti. 21. yüzyýlýn baþýnda Türkiye'nin cumhuriyet 
tarihine dönüp bakýyorum. Bir  kýsmý örgütlü, bir kýsmý darmadaðýn bir toplum yapýsý  
görüyorum. Bu ülkenin genel olarak yönetiþimin iktidarý  eline vermeye aday olduðu 
özel sektör kesimi, sermaye kesimi son derece iyi örgütlü. Onun dýþýnda kalan çok geniþ 
bir kesim, son derece zayýf bir örgütlülük düzeyine sahip. Yönetiþim formülü 
doðrultusunda bana diyorsunuz ki þimdi, toplumun örgütlü unsurlarýný getirin iktidarda 
sandalye açtým onlara. Eþitsiz çaðrý. Ýçinde bulunduklarý durum bakýmýndan eþitsiz 
olanlara bir çaðrý. Diyorsunuz ki topluma, toplum devletin dýþýnda olan unsurlar, siz sivil 
toplum kurumusunuz, gelin. Gelin dediðiniz kesimin içinde bulunduðu durum sýnýfsal 
olarak eþitsiz bir örgütlülük düzeyine sahip. buna iliþkin hiçbir deðiþiklik yapmadan 
gerçekleþtirdiðiniz örgütlülük çaðrýsý, en baþtan arzuladýðýnýz sýnýf iktidarýný  pekiþtirecek 
unsurlardan birine çaðrý yapmak demektir. STK meselesinde bir boyutu, eþitsiz 
örgütlülük durumu nedeniyle yine yönetiþimin öngördüðü, sermaye odaklý  yeni iktidarý 
güçlendirme etkeni STK karþýmýzda. Cümlenin baþýný unuttum, toparlayamadým.

Biz STK'larý býrakalým. O soruya bir cevap verelim ama þu STK'daki sivil toplum ne 
diye düþündüðümde, bir yabancý sözcükle ve kavramla yine karþý karþýyayým. 
Hatýrlýyorum 80'li yýllarda sivil toplum dendiðinde, askeri olmayan. Biz 12 Eylül'den 
yeni çýkmýþýz, herkesin aklýna o geliyordu. Uygar toplum anlamýna bir çeviri olduðu 
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konuþulmuþtu. Sivil toplum, bu kadar kendi baþýna bir sözcük deðil. Hepiniz 
biliyorsunuz bu bir kavram. Sivil toplum, feodalizmin yýkýlýþýndan sonra kendisi için 
iktidar arayan 3. sýnýfýn, batý burjuvazisinin topluca anýldýðý isimdir. Batý Avrupa 
Kapitalizm ve Tarihi üzerine yaptýðýmýz tüm okumalarda bunu gördük, öðrendik. 
Aristokrat olmayan, emek ile de geçinmeyen, 3. sýnýf. Sivil toplum Burjuva toplumu 
demektir, kendi felsefi geleneði içinde zaten.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Ýzninizle, istemeden konuþmanýzý bölüyorum. Sayýn 
MÝNÝBAÞ'ýn zamanýný aþmýþýz, uçaða yetiþmek zorunda. Sizlerden izin istiyor. 
Devamýnýzý rica edeceðim sonra. Tekrar kendisine teþekkürler sað olun.

MÝNÝBAÞ - Kusura bakmayýn.

GÜLER - Bu konuda birinci itirazým, örgütlülük derecesindeki eþitsizlik bakýmýndan. 
Ýkinci itirazým, sivil toplum teriminin bir ideolojik kavram olarak ortaya atýlmýþ 
olmasýndan kaynaklanýyor. Ve üçüncüsü de sivil toplum kurumu dediðimiz, bu 
ideolojik içerikli terimin yönetiþim kavramý içinde nasýl bir yer tuttuðuna bakýyorum. 
Bu yeni iktidar yapýsýnýn ortaðý  olarak, sivil toplum kurumu kavramýna karþý 
çýkýyorum. Sivil toplum kurumlarýndan istifa mý edelim? TÜSÝAD'a mý üyesiniz? 
TÜSÝAD'a üye iseniz, evet istifa  edin ya da zaten siz oradasýnýz,bir þey diyemem size.  
TÝSK'e mi üyesiniz? Sözünü ettiðimiz STK'lar, bunlar. Cemiyetler, dernekler, 
sendikalar, kooperatifler, odalar bu ülkenin toplumsal mücadelesinin ürünüdürler. 
Onlarýn sahipleri bellidir. Ýþgalci kuvvet burada Governance ideolojisidir. Sahibi olan 
yönetiþim deðil ki. Adýný deðiþtirdi, kendi yanýna doðru çekti ve bize de “Ben ayrýlayým 
mý þimdi STK'dan?” gibi bir soru sordurtuyor güce bakýn siz. Buradaki sorun o deðil. 
Buradaki sorun, toplumsal mücadelenin tüm örgütlenmelerinde yer almak gerekir ve 
ülkenin belli toplumsal kesimlerinin örgütlenme hakkýný hayata geçirme bakýmýndan 
dezavantajlý olduklarýný dolayýsýyla fýrsat eþitliði  denen þeyin yaþamýn her alanýnda 
yeniden tesis edilmesi gerektiðini haykýrmak demektir. Bizim soracaðýmýz soru, daha 
farklý bir soru. STK'lara bakýyorum, STK'lar da ben büyük kirlilik görüyorum. 
Görmüyor musunuz? Ben STK'yým toplumun içerisinde özel sektörü de kabul ettim, 
onlarla birlikte ortaðým diyen örgütlere bakýn. Özel sektörle bitiþmiþ, iþ yapanlara 
bakýn. Projeci profesyonellere dönüþtüler. Temiz toplum, temiz devlet isterken. Biz 
bugün temiz STK talep etmek zorunda kaldýk. Piyasa mekanizmasýnýn asýl unsurlarýna 
döndüler. Ýktidarlarýnýn özü gereði öyle kirliler. O yüzden o STK'nýn o sýnýfsal özünü 
yakaladýðýmýzda sanýyorum sorun kalmýyor ortada.

Kapitalizme ne olacak? Biz durum analizi yaptýk, küreselleþme karþýtý hareketler 
alternatif olur mu? Hepsi beraber. Belki deðerlendirilse daha iyi olur. Küreselleþme 
karþýtý hareketlere iliþkin þöyle düþünüyorum. Daha deðiþik toplantýlarda hep tartýþma 
fýrsatýmýz oldu bunu. Bir küreselleþme süreci var. Bu sürecin karþýsýnda bunu saldýrý 
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olarak kabul ederek, direnmek gerektiðini savunan kesimler var. Bu kesimlerden bir 
bölümü diyor ki, “Küresel saldýrýya,  küresel direnmeli.” “Küresel saldýrýya, ulusal  
mevzilerden direnmek gericiliktir, milliyetçilik olur.” Deniyor. Bir diðer görüþ, kendini 
gerici bir milliyetçilik içinde görmeyen bu suçlamaya, muhatap olan görüþ biçiminde 
karþýmýza çýkýyor. “Küresel saldýrýya karþý, en etkili  mevzilerden biri ulusal mevzidir.” 
Diyor. Küresel saldýrýya karþý, küresel direniþ yani  Seatel'da, Doha'da o kesimlere karþý,  
karar aldýklarý yerleri kuþatarak direnenler, küresel direniþ yapanlar bence çok iyi bir iþ 
yapýyorlar. Küresel saldýrýnýn kararlarý, o toplantý mekanlarýnda alýnýyor. O toplantý 
mekanlarýný kuþatmak ve onlara toplantý yapacak dünya genelinde yer býrakmamak 
psikolojik olarak savaþý kazanmak demek. Yapýlmalý, devam edilmeli. Bence yetersiz. 
Çünkü, orada alýnan kararlar, karar alýnýyor, nerede hayata geçiyor? Mekanda hayata 
geçiyor. Türkiye'de, Yunanistan'da, Cezayir'de, Þili'de, ABD'de, Fransa'da burada 
hayata geçiyor. Ve buralarda hayata geçiþ tarzýna bakýyorum. Çok bariz olduðu için, 
HSBC levhasýnýn yerine, pardon Demirbank levhasýnýn yerine HSBC'nin geliþini 
görüyorum. Devlete ait olmayan Filiz Makarna'nýn yerine Barilla Makarnayý karþýmda 
buluyorum. Hem özel sektörde, hem kamu sektöründe kurumlarýn küresel sermaye 
tarafýndan ele geçiriliþini görüyorum. Hiçbir yerde Barilla Makarnayý Filiz almýyor. 
Hiçbir yerde HSBC levhalarýnýn yerine Ziraat Bankasý yazmýyor. Küreselleþme denilen 
süreç, eþitsizlik temelinde geliþmiþten az geliþmiþe doðru bir yýðýlma, iþgal biçiminde 
ilerliyor. O halde, ben bu iþgale, ben bu mekanda yürüyorsam, ulusal topraða ayak 
basarak direneceðim. (alkýþlar nedeniyle kesilir) 

Küresel direniþle, ulusal direniþi iç  içe geçirmek bizim yapabileceðimiz en akýllýca þey. 
Bu anlamda küresellik, enternasyonalizm anlamýna, inþa edilebilirse eðer; marjinal 
gruplarýn çok renkli, heyecanlý gösterilerinden daha fazla bizi kendi tercihimize 
yaklaþtýrabilir. 

Burada hep tartýþýrken bir baþka soru çýkýyor. Bir sosyalist için ha Ahmet, ha John, ha 
Demirbank, ha HSBC ne fark eder? Çok þey fark ettiði kanýsýndayým. Þöyle bir örnekle 
yürüyün. Gelen yalnýzca özel sektörü ortadan kaldýrarak deðil, ben devleti 
küçültmüþüm, devleti özel sektöre devretmiþim. Zaten kamu niteliðindeki alanlarým 
özel sektöre açýlmýþ. Ziraat Bankasý gidecek 3, 5 gün sonra, Halk Bankasý gidecek. 
Bunlar benim esnaf, sanatkar politikalarýmý hayata geçirmek için kullandýðým kredi 
kanallarý. Tarým politikalarýmý hayata geçirmek için kullandýðým kredi zeminim. Ziraat 
Bankasý ve Halk Bankasý gibi kamuya ya da özellikle kamuya ait olanlar kuþkusuz. 
Elimden çýktýðý anda bunlar Deutchebank'larýn vesirelerin ellerine geçtiði anda,  ben bu 
ülkenin kendi kendine yeter bir tarým sistemi olsun, uluslararasý alanda da rekabet 
edebilecek kadar tarým üretimimi yükselteyim diye kendime hedef koyduðumda, 
ihtiyaç duyduðum krediyi, finansal kaynaðý nereden karþýlayabilirim? HSBC, 
Deutchebank Türkiye'den tüm dünyadan olduðu gibi mevduatý toplama yetkisine sahip 
olacak, o dönem içersinde yüksek kredi faizlerini uzak Asya'da, Avustralya'da ya da 
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baþka bir yerde buluyor. Ben kaynaklarýmý bir tarým sistemi inþa etmeye yönlendirebilir 
miyim? Yönlendiremem. Ýktidar etmenin, muktedir olmanýn tüm araçlarý küreselleþme 
süreciyle beraber elinizden alýnýyor ve küresel sermayenin unsurlarýna aktarýlýyor. Bu 
kamu özel dengesi içinde, özelde yerli, yabancý dengesi içinde geçerlidir. Yalnýzca 
kamunun içindeki dengeyi gözetirseniz, bir kapitalist az geliþmiþ ülkeyi ayakta 
tutamazsýnýz. Sermaye kesiminin durumuna da müdahale etmeniz lazým. Yoksa, 
Ahmet Joun meselesi benim için Ahmet, bizim kandandýr, Joun baþka bir yerdendir 
diye tartýþmýyorum. Bu günüme sahip çýkma kaygýsýyla, o mekanizmalarý kullanabilme 
kaygýsýyla konuþuyorum. Bu anlamda ulusal formülasyonlar uluslararasý alanda etkili 
bir dayanýþmayla doðru olan tercihlerdir diye düþünüyorum.

Son olarak kapitalizm sonuna geldi mi? Bu günden yarýna deðil ama doðrusu ben 
kapitalizmin son evresine girdiðini düþünüyorum.  Çünkü, þöyle bakýyorum kapitalist 
üretim iliþkilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için dünya kapitalist sisteminin Demirperde 
gerisi dediði bir alan vardý. Orasý açýldý ardýna kadar, eski sosyalist ülkeler þimdi 
kapitalist üretim iliþkilerine açýldý. Herhalde dünyanýn da hiç bu üretim iliþkilerinin 
eriþemediði bir küçük toprak parçasý kalmadý. Bir baþka alan vardý. Tek, tek tüm 
kapitalist ülkelerin içerisinde kendi mantalitesine uygun olmakla beraber daha 
toplumcu mekanizmalarý kullanan bir kamu dünyasý vardý. Özelleþtirmeler, devleti 
küçültmelerle bu kapitalist üretim iliþkilerinin en saf biçimiyle müdahale edemediði 
alan da daraldý. Geriye yine de bir þey kalacaksa, ona dahi tahammülü yok. Kamu 
mekanizmasýna, korunmasýna, küçük bir alanda kalmasýna dahi tahammülü yok. Orada 
da ticari usullerin geçerli olmasýný talep etti. Coðrafi olarak alan bitti. Bundan fazla 
uzay yollarý açýlmazsa, dünya genelinde bu üretim iliþkilerinin yayýlacaðý bir mekan 
kalmadý. Fonksiyonel açýdan da bu mekanda müdahalesine görece kapalý alanlarý kendi 
emrine aldý. Yaygýn biçimde ve derin biçimde bütün mevcut potansiyel harekete 
geçmiþ görünüyor. Dolayýsýyla içinde bulunduðumuz dönemi ben, yanlýþ yapmayýz 
sanýyorum, kapitalizmin son evresi, çöküþ evresi diye algýlýyorum. Ama bu ne kadarlýk 
bir süreçtir? Benim boyumu aþan bir soru olur. Teþekkür ederim.

OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Evet, Sayýn GÜLER'e ben de teþekkür ediyorum. Þimdi 
son oturumun ve konuþmacý arkadaþlarýmdan edindiðim ve kendi görüþlerimi ve 
bilgilerimi de birleþtirerek, bir sonucunu toparlayarak, bu oturumu bitireceðiz. Yalnýz, 
bu benim konuþmamý bitirmeden önce bir duyurum var sizlere. Biliyorsunuz böyle 
kurultaylar, 2 senede bir yapýlýyor ama büyük emek sarf ediliyor. Yani, içinde çalýþanlar 
bunu bilir. Gece gündüz demeden çalýþýyorlar. Bunun en önemli  unsurlarýndan, 
göstergelerinden biri de sonuç bildirgesi. Þimdi benim konuþmamdan sonra kurultayýn, 
Yürütme Kurulu Sekreterliðini yapan Güner Haným bu sonuç bildirgesini sizlere 
okuyacak. Çok önemli olan, yani 5 günün bir anlamda özetini sunacak olan bildirgeyi 
okuyacak. Onu size önceden duyurmuþ oluyorum. Þimdi kendi görüþüme geliyorum, 
kendi toparlamama geliyorum.
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Þimdi tabi Sayýn MÝNÝBAÞ burada yok. Dedi ki, “Mühendisler hassas olmadý, son 20 
yýlýn yaþamýnda” dedi, Sayýn Güler burada, doðrudur ekonomik durumu iyi olan 
insanlar belirli süreçlerde, toplum sorunlarýyla pek duyarlý olmuyor. Biz mühendisler 
de öyleydik. Þöyle örnek veriyoruz hep konuþmalarýmýzda; bir mühendis 1960'lý 
yýllarda iki bin Lira maaþ alýrken, bir Vali beþ yüz Lira maaþ alýyordu. Çalýþma 
yoðunluðu fazla olmasýna karþýn bu düzeydeki ekonomik güç “tabi göreceli!” idi. 
Mühendisler, ülke sorunlarý ile gerekli iliþkileri göremediler. Ta ki 657 Sayýlý Devlet 
Memurlarý Yasasý'nda yerlerini alýncaya kadar. Bundan sonraki süreçte mühendisler, 
ülkenin sorunlarý çözülmeden, mesleðin sorunlarýnýn çözülmesinin mümkün olmadýðý 
sloganýný günümüze deðin kullandýlar ve savundular. Bunu özellikle vurgulamalýyým. 

Þimdi, benim Sayýn Güler'den de esinlenerek, söyleyeceðim Dünya'da bir geliþim var, 
bir baský var. Baský var, þöyle dememiz gerekir, bir örnek vermiþti, iþte 9 tane NGO var. 
Onlarýn, bunlardan biri “kadýn emeði sömürüsünü nasýl kaldýrabiliriz?” diye bir 
kampanyasý var. Þimdi bu kampanyanýn arkasýnda Nike'la,  Shell var, dedi. Bu çok 
önemli yani, biz söylenen sözlerin arkasýnda ne olduðunu gayet ciddi olarak düþünmek 
zorundayýz. Bizler, bu kurumlarýn kadýn haklarýný korumadaki, çocuklarýn açlýktan 
ölmemelerini savunmalarýndaki duyarlýlýklarýnýn arkasýný  da araþtýrmalýyýz. 
Sorgulamasýný yapmak zorundayýz. 

Bunun arkasýndan tabi 3'lü bir sistem, bu bürokrasi dediniz, Sayýn GÜLER onu söyledi, 
yönetiþimle ilgili olarak özel sektör var, bir de sivil toplum örgütleri var. Onlarýn 
açýklamalarýný da yaptý. Yalnýz ben þöyle söyleyeyim; bizler baþtan  beri toplumun 
yapýsýný tanýmlarken, örgütlü toplum olmasýný istiyoruz. Ve örgütlü toplum yapýsýna 
sahip olmayan ülkelerin bir yere gitmeyeceðini de sürekli vurguluyoruz. Þu iyice belli 
oldu þimdi; plancý yaklaþýmlara dayalý güçlendirilmiþ ekonomisiyle, akýlcý reformlara 
giriþilerek düzeltilmiþ sosyal altyapýsýyla ve herþeyden çok da yeterli eðitimden geçip 
baðýmsýz düþünme yeteneði kazandýrýlmýþ insanlarýyla gerçek anlamda baðýmsýz bir 
Türkiye Cumhuriyeti yaratmaktan baþka çare olmadýðý anlaþýlmýþtýr.

Böylece oturumun sonuna gelmiþ bulunuyoruz. Bu nedenle hem kendi adýma, hem de 
katýlan deðerli bilim insanlarý adýna duyarlý ilginiz nedeniyle tekrar teþekkür ediyorum. 
Bu vesileyle saygý ve sevgilerimi sunuyorum.
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AYHAN KALYONCU - Güner Haným bildiriyi okusun, bu da bizim 5 günlük 
çalýþmamýzýn özeti sanýyorum bizim meslek açýsýndan size bir ýþýk tutacaktýr.

GÜNER ERDEN - Sayýn Baþkan, deðerli meslektaþlarým 9. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayý sonuç bildirgesi ön taslaðýný sizlere sunmak istiyorum. 

(Sonuç bildirgesi okunur.)

Arz ederim. Teþekkür ederim. 

Prof. Dr. TEVFÝK AYAN - Deðerli meslektaþlarým, bu kurultay sonuç bildirgesi, bizim 
kýsa sürede derleyebildiðimiz, kurultayda sunulan bildirilerden, sizlerin katkýlarýndan 
bizim derleyebildiðimiz bir metindir. Kuþkusuz bir sonuç deðildir. Bu sonuç 
bildirgesinin olgunlaþtýrýlabilmesi için sizlerden gelecek önerileri alacaðýz ve onlarý 
kesin kurultay sonuç bildirgesi haline dönüþtüreceðiz. Bu konuda katkýlarýnýzý rica 
ediyorum. Söz almak isteyen var mý? 

ÖZTEN - Sayýn Hocam, sonuç bildirgesinde ifade ettiðiniz gibi bir taslak bu, daha da 
geliþecek. Geliþecek, son þekli verilecek, Irak'ta yaþanan savaþla ilgili bir iki notun 
eklenmesini öneriyorum. Gerekli tahliller yapýlmýþ ama eksik yönleri var. Irak'ta 
yaþanan ABD öncülüðündeki emperyalist savaþýn, ABD'de yaþanan ekonomik 
bunalýmýn ve Avrupa Birliði ile ilgili iliþkinin, çeliþkinin yansýmasý olduðunu; bu 
nedenle bu ifadenin de yer almasýnýn doðru olacaðýný, ayrýca ABD'de yaþanan, 
Ortadoðu'da yaþanan yeni paylaþým sürecindeki Türkiye'nin tavrý, hükümetin tavrýnýn 
da sonuç bildirgesinde yer almasýnýn yararlý olacaðýný düþünüyorum. Bir de son olarak, 
tabi ki vakit de yetmedi, zaman açýsýndan devletin yeniden yapýlandýrýlmasý noktasýnda 
bugün hocalarýmýzýn sunduðu konularýn da birer paragraf olarak girmesinin yararlý 
olacaðýný düþünüyorum. Teþekkürler.

Prof. Dr. TEVFÝK AYAN - Kuþkusuz, son oturumda dile getirilen konularýn, elimizde 
de bildiri metinleri olmadýðý için derlenip, kurultay bildirgesine yansýtmamýz olanaklý 
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olmamýþtýr. Bu bakýmdan bildirgenin önemli eksikliklerinden biri olduðunun biz de 
bilincindeyiz. Teþekkür ediyorum. Buyrun…

KATILIMCI - Sayýn Hocam, tam bizim kurultayýmýzýn devam ettiði  sürede mecliste 
biliyorsunuz, Anayasa'nýn 169 ve 170. maddeleri deðiþtirildi. Bunun da bizim meslekle 
ilintili olarak orman kadastrosuyla ilintisi olduðu, 2B alanlarýnýn orman köylüsüne 
deðil, sermayedara, para babalarýna satýlmasýnýn gerekçeleri için Anayasa'nýn 169 ve 
170. maddeleri deðiþtirildi. Dolayýsýyla sonuç bildirgesinde bu konuya da 
deðinilmesini istiyorum. Teþekkür ediyorum.

Prof. Dr. TEVFÝK AYAN - Çok teþekkür ediyorum, saðolun. Evet, baþka söz almak, 
katký vermek isteyen arkadaþýmýz, meslektaþýmýz var mý? Arkadaþlar, ben Kurultay 
Yürütme Kurulu Baþkaný olarak, verdiðiniz katkýlardan dolayý, buraya kadar gelerek 
kurultaya katýldýðýnýzdan dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Kurultayýn açýlýþ 
konuþmasýnda, bu kurultayýn yaratýcýlarý olarak siz deðerli katýlýmcýlarý gördüðümüzü 
dile getirmiþtim. Bugün de düþüncem yine ayný. Bu kurultayý sizler yarattýnýz, biz 
ancak sizleri temsil eden, sizleri yansýtan bir kurultay düzenlemeye özem gösterdik. 
Sizleri buraya taþýmaya, platforma taþýmaya özen gösterdik. Ben, tekrar katýlýmlarýnýz 
için ve yarattýðýnýz kurultay için hepinize teþekkür ediyorum. Þimdi bir teþekkür 
konuþmasý, kapanýþ konuþmasý yapmak üzere,  Oda Baþkanýmýz Hüseyin ÜLKÜ Bey'i  
rica ediyorum.

ÜLKÜ - Deðerli katýlýmcýlar, Merkez Yönetim Kurulumuz adýna tümünüzü sevgiyle 
kucakladýðýmýzý, kurultayýmýzýn baþýnda belirtmiþtim. Ve insanlarýn paylaþtýkça 
çoðalacak iki kaynaðý olduðunu; bunun birinin bilgi, diðerinin de sevgi olduðunu 
söylemiþtim. Gerçekten bu  kurultayýn sonunda biz bilgilerimizi ve sevgilerimizi 
çoðaltarak ayrýlýyoruz. Yönetim Kurulu olarak, bunu görmekten çok mutluyuz. Ayrýca 
bundan sonra umuyoruz ki, artýk  Harita Kadastro Mühendisleri Odasý, üniversite  
öðretim üyeleriyle, öðrencileriyle, kamuda çalýþan meslektaþlarýyla ve serbest çalýþan 
Anadolu'nun her yerinde bizi en iyi þekilde temsil etmeye çalýþan arkadaþlarýmýzla bir 
bütün olacaktýr. Bütün olduðumuz zaman, bu kurultaylarýn güzel olduðunu, sevgi dolu, 
bilgi dolu olduðunu gördük. Evet, “Geliþim Deðiþim Nereye?” sorusunun yanýtý belli; 
bilgiye ve sevgiye. Bilginin ve  sevginin Türkiye'de korunabilmesi için ulusal  direniþe, 
mücadeleye… Teþekkür ediyorum. 
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9.TÜRKÝYE HARÝTA BÝLÝMSEL VE TEKNÝK KURULTAYI 
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Giriþ 

9.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý 31 Mart  4 Nisan 2003 günlerinde 
Ankara Bilkent Hotel' de toplanmýþtýr. Kurultaya 694 Harita ve Kadastro (Jeodezi  ve 
Fotogrametri) Mühendisi ve 164 konuk izleyici katýlmýþtýr. Ayrýca üçü Odamýz üyesi 
olmak üzere dokuz milletvekili konuk olarak, iki milletvekili de panelist olarak, 
Bayýndýrlýk Bakanýný temsilen Bayýndýrlýk Bakanlýðý Müsteþarý ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü ile TMMOB Baþkaný Kurultayýmýza katýlmýþlardýr. 

Kurultayda 18'i  çaðrýlý, 29'u sözlü sunuma kabul edilmiþ 28'i poster 75 bildiri 13 
oturumda sunulmuþtur. Kurultayda 2 panel, bir forum yer almýþ, kurultay oturumlarýna, 
paralel zamanlama ile taþýnmaz mal deðerlemesi konusunda 29 üyemizin katýldýðý bir 
sertifika programý düzenlenmiþtir. 

Fikir üretmeye bilimsel geliþmeye beþik olmasý arzu edilen kurultayýmýzda, Türkiye'de 
düzenlenecek ISPRS 2004 Kongresi Danýþma Kurulu, HKMO' nun Sürekli Bilimsel 
Teknik Komisyonlarýndan Kartografya Komisyonu, Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonu, Bakanlýklararasý Harita Ýþleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu, Ulusal 
Coðrafi bilgi Sistemi Standartlarý  Kurulu komisyon toplantýlarýna olanak 
hazýrlanmýþtýr. 

9.Kurultayda yer alan küçükte olsa, bir ilk olmasý sebebiyle küçümsenmemesi gereken, 
üyelerimizin de ressamlarý arasýnda bulunduðu bir resim sergisi sanatla üyelerimiz 
arasýnda bir köprü olmuþtur. 

Kurultayýn Vizyonu

9.Kurultayda, Harita-Kadastro sektörünün her kesiminden, çok sayýda üyenin, düþünce 
ve yazýlarýyla aktif olarak katýlýmý amaçlanmýþtýr. 
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Kurultay aktivitelerinin bir yandan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamýzýn, CBS 
2002 Sempozyumu, Mesleki Sorunlarýn Tartýþýlmasý ve Geleceðe Yönelik Politikalarýn 
Belirlenmesi Kurultayý, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði 
gibi Kurultay öncesi etkinliklerinin bir kez daha vurgulanarak geliþtirilmesine, diðer 
yandan da kamu kurumlarý, üniversiteler ve yerel yönetimler tarafýndan yürütülen 
TAKBÝS, Ulusal Temel Aðlar, Kent Bilgi Sistemleri, Eðitimde Kalite Güvenliði, 
Taþýnmaz Deðerlemesi,        e-devlet gibi kapsamlý çalýþmalarýnýn öne çýkarýlarak 
incelenmesine olanak verecek biçimde düzenlenmesi öngörülmüþ, konu 
uzmanlarýndan çaðrýlý bildiriler saðlanmýþtýr. 

Doðrudan doðruya mühendislik bilgilerinden sayýlamayan, ancak mühendisliði 
doðrudan ilgilendiren mesleðimizin geleceði açýsýndan göz ardý edilmemesi gereken, 
Kamu Ýhale Yasasý, Kamulaþtýrma Yasasý, Uluslararasý Hizmet Ticareti Anlaþmasý, 
Uluslararasý Mühendislik Mimarlýk Hizmetleri gibi konularda meslektaþlarýn 
bilgilendirilmesi ve ülkemizin içinde bulunduðu politik ve ekonomik durum ile 
ülkemizi çok yakýndan ilgilendiren Irak Savaþý konularýnýn iþlenmesi de amaçlar 
arasýnda yer almýþtýr. Kurultayýn amaçlarýndan biri de gelecek kurultaylarýn 
düzenleyicileri olan, ayrý ayrý üniversitelerden gelen gençlik temsilcilerinin 
düþüncelerini kurultaya taþýmak olmuþtur. 

Günümüzde, dünyada ve ülkemizde kabuk deðiþtirmekte olan haritacýlýðýn, içinde 
bulunduðu deðiþim sürecinin doðru algýlanýp eleþtirel akýl ile deðerlendirilebilmesi 
için, deðiþim sarmalýnda doðru yönü belirleyecek düþünce sistematiðinin 
kurgulanabilmesine olanak hazýrlayacak bir kývýlcým olabilmesi için, “deðiþim, 
geliþim, nereye ?” sözcüklerinden oluþan bir bakýþ açýsý benimsenmiþ, bir  bakýþ açýsý 
kurultay logosuna ve afiþlerine yansýtýlmýþtýr.

9. Kurultaya yeni bir boyut kazandýrabilmek için sanat etkinliklerinin yer almasý da çok 
önemsenen hedeflerden biri olmuþtur. 

Meslek Sorunlarý

Kurultay kapsamýnda gerçekleþtirilen “MESLEK SORUNLARINA ÇÖZÜMLER, 
EYLEM PLANI” baþlýklý FORUM'da, sektör hedefleri þu baþlýklar altýnda tartýþmaya 
açýlmýþtýr:Öncelikli Hedef, Kamu Alanýnda Yeni Bir Yapýlanma, Eðitim-Öðretim 
Alanýndaki Hedefler, Kamu Sektöründeki Hedefler, Yerel Yönetimlerdeki Hedefler, 
Özel Sektörle Ýlgili Hedefler, Sektörün Hukuksal Altyapýsýyla Ýlgili Hedefler, Sektörün 
Genelini Kapsayan Hedefler... Tartýþýlan çözümler, öncelikler, hedeflere ulaþmak üzere 
gerçekleþtirilmesi gereken eylemler dile getirilmiþ  ve bunlarýn bir Eylem Planý 
oluþturmak üzere uygun bir formatta deðerlendirilmesine karar verilmiþtir. 
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Savaþ

Kurultayda sosyal, kültürel,bilimsel ve teknik bildiriler dýþýnda, teknolojideki 
geliþmeye paralel uydu verilerinden yararlanýlarak yapýlan ölçme sistemli alet ve 
donaným dahil olmak üzere kapsamlý  alet, donaným, yazýlým sergisi yer almýþ, 
elektronik ve biliþim alanýndaki hýzlý deðiþimin izlenmesi olanaklý olmuþtur.

Günümüzde teknolojideki geliþmelerin insanlýðýn yararýna katkýlarý incelenirken, diðer 
yandan da coðrafyamýzda yaþanan savaþýn, yine ayný teknolojinin olanaklarý ile 
bombalanan Baðdat sokaklarý, Baðdat çevresinde yanmakta olan petrol hendekleri 
uydu görüntülerinden izlenmiþtir.

Bu kurultay bilginin, teknolojinin insan yararýna kullanýmý ile ayný teknolojilerin 
menzil tanýmayan bombardýman uçaklarýnda, deniz altýndan da fýrlatýlabilen, yine GPS 
ile donatýlmýþ akýllý füzelerde nasýl kullanýldýðýna, savaþýn sonuçlarýnýn uzaktan 
algýlama görüntüleri ile birebir izlendiði ilk kurultay olmuþtur. Ancak Biz Harita ve 
Kadastro Mühendisleri yine önceki kurultaylarýmýz gibi teknolojinin insanlýk yararýna 
kullanýlmasýnýn gerekliliðini savunan, savaþsýz kurultaylar yaþamak istediðimizi bir 
kez daha yineledik. 

Bölgemiz coðrafyasýnda,ülkemizin yaný baþýnda komþumuz Irak'ta yaþanmakta olan 
savaþ sürecinde yapýlan Kurultayýmýzda gerçekleþtirilen “Yeni Dünya Düzeni, 
Mühendislik Toplum ve Savaþ” konulu panelde; dünyayý ayaða kaldýran ABD 
öncülüðündeki bu emperyalist savaþ tartýþýldý. Panelde; “..ABD önderliðinde 
emperyalist güçlerin hiçbir haklý ve meþru gerekçeye dayanmayan ve sözde Irak'ýn 
demokratikleþtirilmesi ve özgürleþtirilmesi  adýna ABD 'nin Afganistan'a 
yerleþmesinin ardýndan bu kez Ortadoðu coðrafyasýný iþgali yoluyla Ortadoðu'yu 
yeniden þekillendirme doðalgaz, petrol gibi enerji kaynaklarýna el koyma,sömürme 
çerçevesinde bu adýmýn atýldýðý" belirtilerek kýnandý. Panelde ayrýca  TMMOB ve 
bileþeni Odalarýn aydýn olma kimliðinden hareketle ve geleceðimizi etkileyeceði 
açýkça görülen bu savaþla mühendis ve mimarlarýn ilgilenmelerinin bir yurttaþlýk 
görevi olduðu vurgulandý.

Devletin Yeniden Yapýlandýrýlmasý - Yönetiþim

Kurultayýn son gününde Devletin Yeniden Yapýlandýrýlmasý-Yönetiþim-konulu 
oturumda; özellikle 1960 yýlýndan itibaren geliþmiþ ülkelerde yaþanan devletin egemen 
olduðu alanlardan uzaklaþtýrýlmasý yönteminin yavaþ yavaþ ülkemizde de 
uygulanmaya konulduðu, sosyal devletin tasfiyesinin yapýldýðý, sermayenin sosyal 
devletin tasfiye edildiði alanlarda boy gösterdiði, sürecin iþletilmesinde bazen de askeri 
darbelerin yapýldýðý belirtildi. Ayrýca askerlerin milliyetçi yaklaþýmlarý nedeniyle de 
son dönemlerde bu iþlemlerin sivillere yaptýrýldýðý ifade edilerek özelleþtirmeye hýz 
verildiði vurgulandý. Ayný oturumda  ülkemizdeki kamu çalýþanlarýnýn ülke nüfusuna 
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oranýnýn %3.2 olduðu, Avrupa ülkelerinde ise bu oranýn %5 ile %12 dolayýnda olduðu 
açýklandý. Bunun yanýnda yönetiþimin ulus devletin  zayýflatýlarak sermaye sýnýfýnýn 
yarattýðý gerici yapýlanmayý da içerdiði vurgulandý.

Toprak Ýnsan Ýliþkileri: Kadastro ve Taþýnmaz Yönetimi

Mekansal planlarýn ekonomik olarak deðerlendirilmesi, kentsel-kýrsal topraklarýmýzýn 
eþdeðerlik ve deðer eþitliði ilkesiyle daha hakça düzenlenebilmesi ve kamu yatýrýmlarý 
sonucu ortaya çýkan rantýn tekrar kamuya döndürülmesi, taþýnmaz piyasalarýnýn açýklýk 
ve güvene kavuþturulmasý, hak tesislerinde taraflara yol gösterilmesi, hakça bir 
taþýnmaz vergi sisteminin oluþmasý, taþýnmazlarýn likitidesi, taþýnmazlarýn nesnel 
tarafsýz ve güvenilir olarak deðerlenmesi ile olasýdýr. Ancak ülkemizde taþýnmaz 
deðerlemesi alanýnda denetleyici ve düzenleyici bir iþleve sahip, deðerlemenin, teknik, 
etik ve uygulama standartlarýný belirleyen uzmanlarýn sorumluluklarýný düzenleyen, 
seçimi, eðitimi ve yetkilendirilmesini saðlayan bütüncül bir sistem ve kurumsal  
yapýlanma henüz oluþturulmamýþtýr. Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan 2001 yýlýnda 
baþlatýlan çalýþmalar bu alanda bir ilk olmasýna karþýn, ülke koþullarýna göre 
bütüncüllükten uzak, sýnýrlý ve yetersizdir.

Taþýnmaz Deðerlemesi uygulamalarýnýn tümü kamu ve özel sektör uygulamalarýný 
kapsayan bütüncül bir sisteme dönüþmesi deðerleme alanýnda çalýþacaklarýn teknik ve 
etik açýdan yeterliliklerin, deðerleme veri yöntem belgelerinin bir yasal düzenleme ile 
standartlaþtýrýlmasý, toplum yararý ilkesini gözeten bir taþýnmaz yönetimi politikasýnýn 
hedefi olmalýdýr. 

Kadastro ekonomik geliþme ve çevre yönetimindeki iþlevi nedeniyle küreselleþmenin 
yeni dünya düzeninde daha da önem kazanan bir faaliyet alaný olmuþtur. Veriye eriþim 
kolaylaþtýkça kullanýcýlar; iyelik, planlama, deðerleme ve taþýnmazla ilgili daha çok þey 
bilmek istemiþ buda kadastronun verilerine duyulan dolaylý ve dolaysýz istemi 
arttýrmýþtýr. Böylece kadastronun iþlevsellik merkezi iki boyutlu haritalama ve kayýt 
hedefinden veri yönetimine kaymýþ ve bu verilerin yaygýn kullanýcý kesimleri içinde 
yararý artmaya baþlamýþtýr. 

Toprak düzenlemelerinde baþarýlý bir yeniden yapýlanma, ülke toprak politikasý 
doðrultusunda üst karar organlarýnca saptanan bir görev tanýmý çerçevesinde kapsamý 
belirlenen faaliyetlerin; tüze, yöntem ve örgütsel bileþenlerinin bir bütünlük içinde hiç 
birinde en küçük bir boþluk, belirsizlik, kuþkulu durum, çeliþki yada fazlalýk ve 
yineleme býrakmayacak biçimde tasarlanýp somutlaþtýrýlmasýný  gerektirir. Ülkemiz 
koþullarý için tasarýmlanacak bir kýrsal toprak düzenleme yasasý ve kuruluþu için bu 
geliþmeler göz önünde tutulmalýdýr. 

Üniversitelerimizde kamu ölçmeleri adý ile faaliyet gösteren ve günümüzde Taþýnmaz 
Yönetimi olarak isimlendirilen ana bilim dalý, YÖK tarafýndan iki yýl önce doçentlik 

TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý

420 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý (31 Mart-04 Nisan 2003)
Paneller Kitabý



bilim dallarýndan maalesef çýkarýlmýþtýr. Halbuki "Taþýnmaz Yönetimi Ana Bilim 
Dalý"; içinde yaþadýðýmýz mekanlara ve bu mekanlar arasýndaki iliþkilere 
toplumumuzun ulaþtýðý ekonomik, sosyal ve teknolojik koþullara göre þekil ve yön 
vermek için; mühendislik temel katkýlarýmýzý saðlayýcý taþýnmaz, kadastro, imar, 
kamulaþtýrma, kentsel-kýrsal toprak düzenleme yasal ve teknik bilgilerini vermektedir. 
Bu bilgilerin yeterli yada yetersiz olmasý, ülke ekonomisinde zamanla oluþan çok 
büyük kazançlara ya da zararlara neden olur. Örneðin bu ana bilim dallarýmýzdan gelen 
önerilerle düzenlenen ve 1985 yýlýnda yürürlüðe giren 3194 sayýlý Ýmar Yasasý ve Ýmar 
Uygulama Yönetmeliði uyarýnca günümüze  dek yapýlan kentsel toprak  
düzenlemelerinde ortaklýk payý kesintilerinden kamuya yaklaþýk 150-200 milyar $ 
tutarýnda tasarruf saðlanmýþtýr.

Ülkemizde Arazi Yönetiminde belirgin önemi olan bu ana bilim dalýmýza iliþkin 
YÖK'ce yapýlan hatanýn ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.  

E-Devlete geçiþ sürecinde, kamuda yürütülen arazi ve çiftçi kayýt sistemi ve milli 
emlak otomasyon projelerinin, DSÝ Bilgi Sistemi, KGM-BIS ( Karayollarý Genel 
Müdürlüðü Bilgi Sistemi ) ve benzeri projelerin sonuçlarýnýn ulusal coðrafi bilgi 
sistemlerinin veri tabanýna saðlayacaðý katkýnýn önemi vurgulanmýþtýr. 

Eðitim  Kalite Güvenliði  Yönetmelik 

Harita ve Kadastro mühendisliði eðitim  öðretim alanýnda yeniden yapýlanma 
zorunludur. Bu eðitimi veren üniversitelerin bölümleri, çaðdaþ  eðitim sistemine göre 
yeniden yapýlanmasý kýsa sürede gerçekleþtirilmelidir. Bölümlerinin kullandýklarý 
modellerden elde ettikleri deneyimleri birbirlerine  aktarmalarý geliþim sürecini 
hýzlandýracaktýr. Bu çerçevede “Bölümlerarasý Konsey” Bölümler arasýndaki  bilgileri 
paylaþma, ulusal ve uluslar arasý eþ deðerlik standartlarýný belirlemede yardýmcý 
olacaktýr. Bölümler arasýnda, bilgi ve deneyim paylaþýmýna paralel olarak öðrenciler 
arasýndaki iletiþim saðlanmalý. Öðrencilere, Oda üyeliði, mesleðin tanýnmasý ve 
motivasyon hedefi vurgulanmalýdýr. Bu uygulama geniþletilmelidir.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Yönetmeliði' nin uygulamaya geçirilmesi, 
mesleðimizin uygulanmasýna bir disiplin getirecektir. Bu disiplin, mesleðimizin,  diðer 
mesleklere göre duruþunu belirleyecektir. Mesleki sorumluluk ve etik standartlara sahip 
çýkmayý ve tam olarak uygulamayý gerektirir. Bu nedenle,  yönetmeliði doðru anlamak ve 
uygulamak konusunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý yanýnda diðer Kamu 
Kurumlarý ve tüm meslektaþlarýmýzýn üzerlerine düþeni yapmalarý beklenmektedir.

Yönetmeliðin tanýtýlmasý ve anlaþýlmasýný saðlama için bir tanýtým  eðitim programý 
geliþtirilmelidir. Açýklamalý yönetmelik hazýrlanarak kullanýma sunulmalýdýr. 
Yönetmeliðe uygun birim fiyat analizlerinin yapýlýp, gerçekçi maliyetlerin belirlenmesi 
gerekmektedir.
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Yönetmeliðin uygulanmasý Oda tarafýndan izlenmeli ve bu izlemeyi saðlayacak 
mekanizmalar kurulmalýdýr.

Güncel Teknolojiler

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayýnda, bilimsel bilgiden beslenen 
teknolojik geliþmelere ýþýk tutan çok sayýda bildiri yer almýþtýr. Konum bilgilerinin 
üretilmesine yarayan uzaya yerleþtirilen yapay uydu sisteminden yayýnlanan sinyalleri 
deðerlendiren Global Konum Belirleme Sistemi  (GPS), baþka bir yapay uydu sistemi 
görüntülerini iþleyen tarýmsal rekolte, deniz  kirliliðinin, deniz akýntýlarýnýn, su 
havzalarýnýn izlenmesi ve kontrolüne ulaþým planlamasýna olanak veren uzaktan 
algýlama sistemi, kültür varlýklarýnýn dokümantasyonu ile geleceðe taþýnmasýnda 
büyük yararlar saðlayan lazer tarama tekniklerinin fotogrametrik kullanýmý 
konularýnda prezisyon ve verimlilik incelenmiþ, tartýþýlmýþ ve önemli sonuçlara 
ulaþýlmýþtýr. Donaným, alet ve araçlardaki geliþmelerden baþka analiz, yorumlama, 
hesap yöntemlerinin ele alýndýðý oturumlarda ölçme teknikleri yanýnda, matematik 
modelinin geliþimi ele alýnmýþtýr. 

Mühendislik ölçmeleri uygulamalarý için jeodezik standartlar hazýrlanarak uygulamaya 
konulmalýdýr. Standartlarýn oluþturulmasýnýn yaný sýra, bunlarýn uygulamasý da 
yönetmeliklere konulacak maddelerle saðlanmalýdýr. Mühendislik ölçmeleri 
standartlarýnda mutlaka hidrografik ölçmelere de yer verilmelidir. Öðretim planlarýnýn, 
bu alanda sorumluluk üstlenme durumunda olan Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
öðrenim aþamasýnda gerekli motivasyonu saðlayacak biçimde düzenlenmesi 
önemlidir.

9. Kurultayda oldukça kapsamlý bir alet, donaným, yazýlým sergisi yer almýþ elektronik 
ve biliþim alanýndaki hýzlý deðiþimin izlenmesi olanaklý olmuþtur. Ancak teknolojideki 
geliþmelerin insanlýðýn yararýna katkýlarý incelenirken, bir yandan da coðrafyamýzda 
yaþanan savaþýn, yine ayný teknolojinin olanaklarý ile elde edilen bir gün öncesinin 
uydu görüntülerinden bombalanan Baðdat sokaklarý, Baðdat çevresinde yanmakta olan 
petrol hendekleri izlenmiþtir. 

Bu kurultay bilginin, teknolojinin insan yararýna kullanýmý ile ayný teknolojilerin 
menzil tanýmayan bombardýman uçaklarýnda, deniz  altýndan da fýrlatýlabilen, yine GPS 
ile donatýlmýþ akýllý füzelerde nasýl kullanýldýðýna, savaþýn sonuçlarýnýn uzaktan 
algýlama görüntüleri ile birebir izlendiði ilk kurultay olmuþtur.

Biz Harita ve Kadastro Mühendisleri yine önceki kurultaylarýmýz gibi teknolojinin 
insanlýk yararýna katkýsýný tartýþan, geliþtiren savaþsýz kurultaylar yaþamak istiyoruz. 
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