
Sn. Seyhan B. Başkanı, Sn. TMMOB Genel Başkanı, sn. HKMO Genel Başkanı, Çok kıymetli bilim insanları, 

özel sektörümüz, Kamu ve özel sektörden meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli 

temsilcileri, CBS 2017 Kongresine hoş geldiniz.   

Diyarbakır süreci…  

2013 yılı Kurultay yürütme kurulu başkanlığı konuşmama baktığımda, ülkemde hala aynı sorunları konuşmak 

durumunda olduğumuzu, üzülerek görüyorum. 

Çağdaş yönetimleri, yani bilime değer veren, “bütünleşik” bütün paydaşların söz sahibi olduğu demokratik 

yönetim tarzını maalesef oluşturamadık. Tabi ki amacım karamsarlık değil, bir bilim insanı olarak tespit 

yapmak durumundayım.  

Örnek isterseniz çoktur. Bugün, mevcut uygulamasında çeşitli eleştirilerin olduğu kentsel dönüşüm olgusunu 

düşünelim. Yani kentlerimizin hem dokusunu bozan hem de risk teskil edien yapılaşmalar düzeltilecekti.. 20 

yıllık süreç, 7 milyon riskli bina ve 400 milyar dolarlık proje.. O zaman verilen rakamlardı bunlar.. Son 

durumu bilmiyorum çünkü elimizde açık veri yok!...Ancak bir yandan kentleri dönüştürüyorsunuz, bir yandan 

mevcut işleyişte sonraki bir tarihte “kentsel dönüşümlük” olacak kentler inşa ediyorsunuz... “.  

Sn. Cumhurbaşkanımız da geçenlerde “ biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan 

sorumluyum" dedi.   

Bir çarpıcı örnek, yine İstanbulumuzdaki Siluet  (16:9 kuleleri) tartışmasıdır. – Bu, mesleğimizi de ilgilendiren 

çok karakteristik bir örnektir. Artık çalışma tarzlarımızı, yasalarımızı vs. değiştirmek zorunda olduğumuzu 

gösteren bir örnektir. Nasıl mı: İstanbul gibi kentlerde siluete göre ruhsat verdiren yasanızın olması,  

belediyenizin de bunu uygulayabilmesi gerekir. Bu ne demek? Belediyeniz artık 3B kent modelleri üzerinden 

ruhsat vermesi demek, plan değişikliklerini 3B modeli kullanması demek… Bu, özel sektörümün 3B kent 

modellerini üretmesi, mühendisimin buralarda iş bulabilmesi, benim de üniversitede CBS gibi, 3B kent 

modelleri gibi konuları öğrencime yeterli motivasyonla anlatabilmem demek.. 

Yoksa bu, bir temenni olarak mı kalacaktır? Şöyle bir senaryo hayal etmenizi istiyorum. Dilerseniz birkaç 

saniyeliğine gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bu bina sahibi ruhsat için belediyeye başvurur,  belediyedeki ruhsat 

görevlisi, “…yaptığımız 3B siluet analizi sonucu, şu yasa, şu maddelere göre,  bu binalara ancak 23 kata kadar 

Ruhsat verebiliyoruz üzerine veremeyiz….” diyor ve bina sahibini teknik olarak ikna ediyor ve o da tamam 

diyor. Sorun yok.. 

Ülkemde böyle bir yönetim tarzı ve böyle bir “kültür” inşa edebilir miyiz?  Ya da edebilecek miyiz? Ben 

edemeyişimize çok üzülüyorum… Bu konuyu çok düşünmeli, çok konuşmalıyız… 

Peki niye yönetemiyoruz kentlerimizi? Hayranlıkla, gururla ve keyifle dolaşacağımız kentlerimiz neden yok? 

İşte “Bilime değer verme” buradadır. Planlama “doğru”, plan kararlarını uygulaması “tavizsiz” ve “adil” 

olmalıdır. İşte CBS ler, veri altyapıları ve ilgili teknolojiler bunun içindir. Yani kentleriniz ve ülkenizi çağdaş 

yönetim tarzı ile yönetebilmenizin araçlarıdır..  

Soma ve özellikle  Ermenek --Ermenek 3B haritalar ve sensörler –bu  yapı denetimlerini gündeme getirir. 1 

                                                           
1 Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde geçen 28 Ekim'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili 3'ü tutuklu 16 sanıklı davanın 

dördüncü duruşmasına bugün de devam edildi. Mahkeme heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, bakanlığa bağlı 

müfettişlerin soruşturulması için izin vermediğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bakanlığa bağlı müfettişler için 

soruşturmaya izin vermemişti. 

 



Değerleme konusu:  kamulaştırma projelerinde anlaşmama oranları % 95 leri buluyor mahkemelere giden 

vatandaş kurumca önerilenden çok daha yüksek değerler elde edebiliyor.  

Son olarak UKVA ve open data konusu...   

Ayamama deresi taşkını Eylül 2009 da - 32 kişi öldü…CBS ve UKVA boyutu olan yine karakteristik bir 

örnektir.  

Ayamama deresi taştı, eylül 2009, 32 kişi öldü. Burası İstanbul 2010 Avrupa kültür başkenti ve sizin 

gözbebeğiniz… Ayamama da gerekli olan, Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) idi.  1995 te önerdiğimiz 

bu altyapı bugün hala kurulamamıştır. Burada pek çok suçlu aranabilir ve bulunabilir ancak asıl sorumlular 

siyasi otoritelerdir.  

Şimdi bu kongrede yine özgün önerimi yapıyorum.  “Madem ki UKVA  yı hala kuramadık bu durumda zaten 

uzun süreçler isteyen vei altyapı yaklaşımları yerine bugün doğrudan açık veri  girişimini başlatalım ve açık 

veriye geçelim.”  

2009 da başlıyor ülkelerin açık veri girişimleri…  

Örneğin ABD Ocak  2009 -  ABD   Obama’nın «şeffaflık politikası» Başkanlığının ilk gününde!.. 

«…Toplumun güvenini kazanmak, kamunun katılımına ve işbirliğine dayanan şeffaf bir sistem için birlikte 

çalışacağız. Açıklık demokrasimizi güçlendirecek, devletin verimliliği ve etkililiği ni artıracaktır.” 

 

PSI (public sector information) Ekonomik değeri - 750 milyar Euro ABD  de, 68 milyar Euro Avrupa  da, 6 

milyar sterlin İngiltere Türkiye’de olsun 5 milyar dolar… zaten kaynak ihtiyacındaki bir ülkeyiz..ama varolan 

kaynağı da kullanmıyoruz..vaktiyle HGK verilirini de kapattık gizlidir dedik ve Google Earth i kullandık kim 

kazandı..  verilerimizi açalım bence de numrataj, kentsel dönüşüm, yapı ruhsatı, imar planları, halihazır 

haritalar, ortofotololar, ….bunlardan özel sektörümüz “özgün” ürünler  üretsin… 

Yalnız geçen haftalarda üzüntü duyduğum bir habere rastladım internette..eylül 21, 2016 itibariyle, Türkiye 

“açık devlet ortaklığı” üyeliği pasif duruma düşürüldü.  ‘2014  ten beri bir açık veri Ulusal Eylem Planı” 

sunamadığı için…   

Son yıllarda açık veri konusu bütün dünya nın gündeminde olduğu için, ülkemizde de bu konuya dikkat 

çekmek amacı ile kongre  temamızı da açık veri olarak seçtik…”özgür veri, özgün bilgi, özgür dünya“ dedik.  

Bir panelimizi özellikle bu konuya ayırdık, ancak diğer panellerde de açık veri konusunu işleyeceğiz. 

Kongrede ne var.. 

Çok farklı disiplinlerden 75 bildiri geldi 45 i  sözlü sunum 30 u poster bildir olarak kabul edildi. bildirileri ile 

kongremize renk katan bildiri sahiplerine teşekkür ediyorum. Çok farklı alanlardan bildiriler geldi.. Bildirileri 

titizlikle değerlendiren Bilim kurulumuza şükranlarımı sunarım.  

Temel sorunlarımızı tartışmak istiyoruz bu bağlamda öncelikli sorunlarımızı tartışalım istedik Sabahları 2 

paralel teknik oturum, öğleden sonraları da ikişer panelimiz var ilk panel yabancı konuşmacılarımız yer aldığı 

dünyada cbs uygulamalarına ilgili sektörleri tartışacağız. İlk gün ikinci panelimiz “taşınmaz değerlerleme” 

konusu olacak.  2. Gün ilk panelde TMMOB odalarımız konuşacak, farklı odalarımızın cbs ve ilgili 

alanlarındaki uygulamaları ile ilgili görüşlerini alacağız. ikinci gün diğer panelde UKVA ve açık veri 

konuşacağız. Son gün panellerimizin bir özel sektör, kamuda ihaleler, ihale süreçleri ve sektörel açılımları 

konuşacağız. Son panelimiz yerel yönetimlerde kent bilgi sistemi kurmada doğru süreçlerin nasıl olması 

gerektiğini ve MAKS ile ilgili konuları tartışacağız. Son gün ise “en iyi bildiri oturumu” ve kapanış 

oturumumuz ile kongremiz sonlandıracağız. 



Başta TMMOB ye CBS kongreler sürecini başlattığı ve bu kongrede kongremizin uluslararası nitelikte 

düzenlenmesi önerimizi destekledikleri için, HKMO Genel başkanı sn. Ertuğrul Candaşa, gerçekten çok 

çalıştı.. kurum ziyaretlerini bizzat yürüttü, panel organizasyonlarını hep birlikte çalıştık saolsun, keza Genel 

sekreterimiz, ve Yönetim Kurulumuz ve her zaman “onlarsız hiçbir şey yapamayız” dediğim Genel 

merkezdeki arkadaşlarımıza “iyi ki varsınız” diyorum. Tabi ki yürütme kurulundaki bütün arkadaşlarıma, 

Adana şubemizin değerli başkanı ve yönetim kuruluna, kongre sekreterimize, ÇÜ ilişkilerimizde hep devrede 

olan yürütme kurulu üyemiz Ahmet Burak Mersin Beye teşekkür ediyorum. Ve tabi ki sayın Rektörümüze 

desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum.  

Ayrıca, Kongre sürecindeki değerli katkıları için Düzenleme kurulumuza, Kurumlarımıza, Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğümüze, Harita Genel Komutanlığımıza, diğer Kamu kurumlarımıza, Adana BB ve Seyhan 

Belediyelerimize, Özel sektörümüze, panel konuşmacılarımıza teşekkür ederim. 

Organizasyon firmamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok rahatlatıyorlar.  

Son olarak, yabancı konuşmacılarımıza, ki FIG başkanı aramızda, teşekkür etmek isterim; Bizi kırmadılar, 

zaman ayırdılar sağolsunlar. Ve en başından beri onlarla olan iletişimi kuran, davetimizi ısrarla sürdüren, 

bugün onlarla olan paneli de yönetecek olan FIG başkan yardımcımız ve 2018 FIG kongre direktörümüz Dr. 

Orhan Ercan Beye teşekkürü bir borç biliyorum.  

Nihayet, bugün burada bizimle olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, kongremizin başarılı ve keyifli geçmesi 

dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum… 

Prof.Dr. Çetin Cömert  

CBS 2017 Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

. 


