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Prof. Dr. DERYA MAKTAV - PANEL YÖNET‹C‹S‹- Say›n konuklar, 1.
Uzaktan Alg›lama-Co¤rafi Bilgi Sistemleri Çal›fltay ve Paneli’ne hofl geldiniz.
fiu anda, san›yorum meslek yaflant›m›n en anlaml› görevlerinden birini
yap›yorum. Beni yak›ndan tan›yanlar bilirler, öyle çok fazla heyecanlanan
biri de¤ilimdir; ama flu anda gerçekten heyecanl›y›m. Allah’›n izniyle, flu
saatleri hatas›z bir biçimde geçiririz ve ben de bu görevimi baflar›yla
tamamlar›m.
Bu panelde, farkl› disiplinlerden hocalar›m›z, arkadafllar›m›z, meslektafllar›m›z
var. Gerçekten, bu aç›dan da ilginç bir panel olacak, çünkü konuya, yani
uzaktan alg›lama ve CBS e¤itimi konusuna farkl› perspektiflerden
bakabilece¤iz. Bence, farkl› disiplinlerden hocalar›m›z›n, araflt›rmac›lar›n
bir araya gelmesinde ve bir fleyler yapabilmesinde yaflanan zorluklar sadece
bize mahsus de¤il, yurtd›fl›nda da bu zorluklar var. Uzaktan alg›lama ve
co¤rafi bilgi sistemleri çok farkl› disiplinler taraf›ndan kullan›l›yor; baflta
geomatik mühendisleri olmak üzere co¤rafyac›lar, meteorologlar, ziraatç›lar,
jeologlar vb. gibi. Benim gördü¤üm kadar›yla, onlarda da böyle bir eksiklik
var. Bu panelde biraraya gelip yararl› fikir al›flverifllerinde bulunarak ve
tart›flarak, belki de k›smen onlar›n önüne geçece¤iz diyebilirim.
Bu panelde, flu anda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan kay›t ifllemi yap›l›yor. Dolay›s›yla, tüm konuflmalar›m›z
kayda al›nacak ve daha sonra da bant çözümü yap›larak, yine Odam›z
taraf›ndan bir kitap hâlinde bas›larak da¤›t›m› sa¤lanacak. Bu nedenle
say›n flube baflkan›ma ve görevlilere teflekkür ediyorum.
Panelin ak›fl› aç›s›ndan, her konuflmac›n›n 18 dakika süresi var. Daha
önce, bu panelle ilgili olarak, panelistlere çeflitli zamanlarda e-postalar
atarak, konuflaca¤›m›z, tart›flaca¤›m›z konular›n alt bafll›klar›n› kendilerine
göndermifltim. Bu, tamamen organizasyon komitesinin belirledi¤i alt
bafll›klard›. Panelistlere de, “baflka bafll›klar eklemek istiyorsan›z ekleyin,
görüfllerinizi bildirin” demifltim. Bana gelen cevaplar do¤rultusunda flöyle
bir yönetim flekli düflündüm: 18 dakikal›k süre içerisinde, her konuflmac›
ilk turda –toplam iki tur olacak- 7 dakika süreyle konuflacak. Bunun sebebi,
birinci turda tamamen kendi kurum ve kurulufllar›ndaki, üniversitelerindeki
bölümlerindeki e¤itimle ilgili rutin konulara de¤inecekler; yani “flu kadar
ö¤rencimiz var, flu dersler verilirken, bunlar›n içerisinde flunlar uzaktan
alg›lama ve CBS dersleridir, kontenjanlar›m›z fludur, vb.” fleklinde rutin
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konulara de¤inecekler. Tabii bunlar› ilgili internet sitelerinden de bulabilirsiniz;
ama ilk 7 dakika, hocalar›n bizzat kendi a¤›zlar›ndan bunu dinleyece¤iz.
Daha sonraki ikinci turda ise, her konuflmac› için 11 dakikal›k süre var.
Onlar da daha ziyade e¤itimle ilgili sorunlara, e¤itimle ilgili iflbirli¤i
çal›flmalar›na iliflkin ne öneriyorlarsa, daha serbest bir konuflma içerisinde
bunlara de¤inecekler. Bu hesapla, her iki tur bittikten sonra, yaklafl›k 40
dakika kadar bir süre de siz dinleyicilere kalm›fl oluyor. Dolay›s›yla,
panelistlerin konuflmalar›ndan notlar›n›z› ald›ktan sonra serbest bir flekilde
söz alarak, farkl› perspektiflerden kendi görüfllerinizi sunabileceksiniz.
Panelistler -bizim daha önce internet üzerinden haberleflmemiz sonucu
bunlar› söylüyorum- flayet isterlerse, bir-iki tane de Powerpoint sunum
sayfas› gösterebilirler. Ama bu bir bildiri biçiminde olmayacakt›r; sadece
kendi konuflacaklar›n› sizlere bir-iki görüntüyle de aktarabilmek aç›s›ndan
bu slayt sunumlar›n› ekledik.
Salonun oturufl biçimi nedeniyle laptopumuz bizden biraz uzakta. Baz›
panelistler laptopa gerek duymadan serbest konuflacaklar›n› ifade ettiler.
Ancak, laptop kullanacak olan panelistlere, görevli ö¤rencimiz oradan
yard›mc› olacak. Ben, kendi ad›ma 2 slayt gösterece¤im.
Dün de de¤inilen terminoloji konusu vard›, bu konu da bu panele tafl›nabilir.
“Farkl› disiplinlerde farkl› terminolojiler kullan›lmas› bir sorun ise çözümü
ne olabilir?” flekliyle tart›flma konumuza eklenebilir.
Bu panelde, do¤rudan bu e¤itimi veren üniversiteler (bölümler) olarak,
jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i bölümlerinden panelistler olmas›n›
istedik. Bu, uzaktan alg›lama ve CBS ile ilgili e¤itimin do¤rudan verilmesiyle
ilgiliydi. Ancak, Panel-II’de ve 8. oturumumuzda, farkl› disiplinlerden
hocalar›m›za da benzer bir alternatif sunulmaktad›r. Bu çerçevede, yar›n
sabah, ikinci panelden önce farkl› disiplinlerden hocalar›m›z 20 fler dakikal›k
sürelerde kendi bak›fl aç›lar›n› sunacaklar.
Say›n konuklar; amac›m›z, birbirimizi daha iyi tan›mak, çok popüler bu iki
teknolojiyi kullanan araflt›rmac›lar› bir araya getirmek, görüfllerini almak,
belki ortak çal›flmalarda bir alt yap› ve iflbirli¤i olana¤› oluflturmakt›r. Bu
Çal›fltay›n daha bafllang›c›nda gördüm ki, ülkemizin birçok yerlerinde bu
teknolojiler kullan›l›yor. Bunu ben de tam olarak bilmiyordum. Birçok
arkadafl›m flu ana kadar burada çok kaliteli sunumlar yapt›. Birbirimizi daha
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iyi tan›man›n ve bu iliflkilerimizi daha da gelifltirmenin, hem ülke yarar›na,
hem de dünya yarar›na oldu¤unu düflünüyorum. Biraz da bunu global
anlamda da düflünmek gerekir. Bizim ülke yarar›na yapaca¤›m›z bu
çal›flmalar dünya yarar›na da olabilir. Yani biz burada çevre kirlili¤ine çözüm
ar›yorsak, bu, bütün insanl›¤› ilgilendiriyor demektir.
Son olarak, 3,5 saat burada olaca¤›m›za göre, panelistlerin istedikleri
zaman ceketlerini ç›karabileceklerini ifade etmek istiyorum. Biraz serbest
hareket edebilelim. ‹nflallah bu paneli baflar›yla tamamlar›z diyorum ve
teflekkür ediyorum.
fiimdi panelistlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum: Say›n Prof. Dr. Ayhan
Alk›fl, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü. Say›n Prof. Dr. Kadir Erdin, ‹stanbul Üniversitesi, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Doç. Dr. Erkan Befldok, Erciyes
Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Yrd.
Doç. Dr. Çi¤dem Göksel, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Prof. Dr. Derya Maktav (ben), ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Prof. Dr.
Tahsin Yomral›o¤lu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Doç. Dr. Mustafa Türker, Hacettepe Üniversitesi,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Doç. Dr. Taflk›n
Kavzo¤lu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü. Say›n Müh.Ali Fahri Özten, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odas› Genel Baflkan›.
Ben, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ndeki baz› çal›flmalarla ilgili k›sa bilgiler
vererek bafllamak istiyorum. Ancak, iki gündür size da¤›tt›¤›m›z birçok
broflürler var. Ayr›ca, aç›l›flta yapt›¤›m›z sunumlarda, Uzaktan Alg›lama
Anabilim Dal›m›z› da sizlere uzun uzun tan›tma f›rsat›n› bulabildim. Bu
nedenle, sadece 5 dakikan›z› alaca¤›m. Daha sonra da di¤er panelistlere
söz verece¤im.
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal›, Jeodezi
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü’nün içerisinde bir birim olarak yer
almaktad›r. Bizim misyonumuz, ö¤rencilere bu mesle¤e iliflkin bilgiler
vermek, becerilerini gelifltirmek, araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerinde bulunmak,
bunlar› ö¤rencilere ve topluma aktarmak, ulusal düzeyde teknoloji kullan›m›n›n
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ve gelifltirilmesinin önderli¤ini yapmak ve kamuoyunu yönlendiren bir merkez
konumuna gelmek olarak tan›mlanm›flt›r. Bunlar› gerçeklefltirmek için de,
ulusal ve uluslararas› kurulufllarla s›k› iflbirli¤i yapmak, iflverenlerle sa¤l›kl›
bir diyalog kurmak, alt yap›y› güncel tutmak gerekir diyoruz. Bunun d›fl›nda,
inflaat mühendisli¤i, çevre mühendisli¤i, flehir ve bölge planlama (burada
gördü¤ünüz) gibi Bölümlerde de uzaktan alg›lama, co¤rafi bilgi sistemleri,
topografya derslerini veriyoruz. Hedeflerimiz olarak da, mezuniyet sonras›nda
e¤itime haz›r, yine bu konulara iliflkin alanlarda faaliyet gösteren, yerel,
ulusal ve uluslararas› organizasyonlara aktif kat›l›m sa¤lama yönünde
yeterli bir yap›ya sahip; güncel konulara iliflkin bilgi sahibi, çok disiplinli
çal›flma sürdürme yetene¤i olan; ömür boyu araflt›rma ve ö¤renme
sorumlulu¤unun bilincinde olan ö¤rencileri yetifltirmek fleklinde belirlenmifl
durumdad›r.
Bir lisans ders program›m›z var. Bunun d›fl›nda, Bölümümüzdeki lisansüstü
geomatik program›nda yüksek lisans ve doktora dersleri veriyoruz. Genel
olarak bakt›¤›m›zda, co¤rafi bilgi sistemlerinin ve uzaktan alg›lama derslerinin
yo¤un bir flekilde lisansüstü e¤itimde yer ald›¤›n› görüyoruz. Bunlar ‹ngilizce
ve Türkçe olarak veriliyor. Alt yap›m›z olarak, fotogrametri ve uzaktan
alg›lama laboratuvar› bünyesinde yer alan bir uzaktan alg›lama
laboratuvar›m›z var. Bir de, co¤rafi bilgi sistemleri laboratuvar›m›z var.
Personel olarak, Bölümümüz 54 ö¤retim eleman›ndan olufluyor. Bunun
yaklafl›k yar›s› ö¤retim üyesi, di¤er yar›s› araflt›rma görevlisi.
K›saca benim aktarmak istediklerim bunlar, daha detayl› bilgiler WEB
sitemizde de mevcut. Say›n Prof. Dr. Ayhan Alk›fl hocam, buyurun.
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi (Y›ld›z Teknik Üniversitesi)- Ben, birinci bölümde,
Say›n Derya Maktav’›n yapt›¤› gibi, bölümümüze iliflkin rutin bilgileri sunmakla
yetinece¤im. Ama bunlara geçmeden önce, izin verirseniz, bu paneli ve
Çal›fltay› zenginlefltirmifl olmas› nedeniyle, hem kendi ad›ma, hem üniversitem
ad›na, Derya Maktav’›n Baflkanl›¤›nda, uzaktan alg›layan ve bizi yak›nlara
ça¤›ran bu ekibe içten teflekkürlerimi sunmak isterim.
Evet, yans›da Bölümümüzün kurucular›n› görüyorsunuz. Bu üç temel dire¤i
burada anmadan geçemezdim; çünkü bugünlere geliflimizde, ben dahil,
birçok arkadafl›m›zda eme¤i olan üç hocam›z. Bu hocalar›m›z, Macit
Erbudak, Ekrem Ulusoy, jeodezi ve fotogrametri konular›nda ilk kez Türkiye'de
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ders vermifl olan Burhan Tansu¤ hocam›z. Ne yaz›k ki, hepsini kaybettik.
Kendilerine rahmet diliyoruz. Onlar›n an›s›na, bu yans›y› sizlerle paylaflmak
istedim.
Biliyorsunuz, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ülkemizde ilk
kez 49’lu y›llarda Harita ve Kadastro Bölümü ad›yla kuruldu. Ben, o Bölümde
sadece fotogrametri, uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemi ö¤retimi veren
anabilim dal›m›zdan söz etmek istiyorum.
Lisans düzeyinde ö¤renim verilen dersleri ve lisansüstü derslerini
görüyorsunuz. Uzaktan alg›lama, görüntü iflleme, co¤rafi bilgi sistemi gibi
dersler var; ama bunun yan›nda, lisansüstü programda, üç boyutlu
görüntüleme, mikro alg›lama sistemleri gibi derslerimiz de var.
Yans›da gördü¤ünüz bu derslerin bir sebebi var. Biraz önce Say›n Maktav
aç›klad›; günümüzün misyon ve vizyonlar›yla ciddi bir örtüflme oldu¤u için,
bunlar› tekrarlamayaca¤›m. Lisans program›m›zda, akredite programlara
uygun olarak dersimiz var. Lisansüstü program›m›z› iki program hâlinde
yürütüyoruz; birisi daha çok jeodezi ölçme alan› içeren geomatik program›,
di¤eri de uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemi program›. Geomatik
program›nda toplam 34, uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemi program›nda
32 dersimiz var.
Akademik kadromuz yaklafl›k 8-9 ö¤retim üyesinden olufluyor. 10-12 kadar
da uzman, tekniker ve araflt›rma görevlimiz var. Ö¤retim üyesi bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n›n da çok oldu¤unun alt›n› çizmek istiyorum. Ö¤renci
kontenjan›m›z 160-180’den fazla.
Anabilim Dal›m›z›n teknolojik altyap›s›nda bir dizi yaz›l›mlar ve donan›mlar
var; bunlar› geçiyorum. Dikkat çekici olmas› bak›m›ndan, son olarak ald›¤›m›z
bir lazer taray›c›m›z oldu¤unu ifade etmek istiyorum. Bir de 12 ifl
istasyonundan oluflan, uydu ve hava foto¤raflar›n› de¤erlendirdi¤imiz ve
bizim temel laboratuvar görevimizi gören bir laboratuvar›m›z var. Ayn›
biçimde, co¤rafi bilgi sistemi laboratuvar›m›z var. Toplamda 2 laboratuvar›m›z
var.
Araflt›rma alanlar›m›zdan, sadece ilgi çekici konular› söylemek istiyorum.
T›p alan›yla ilgili çal›flmalar›m›z var, üç boyutlu modellemeyle ilgili
çal›flmalar›m›z var. fiimdiye dek 92 yüksek lisans, 16 doktora tezi
7

sonuçlanm›fl. 17 yüksek lisans, 9 doktora tezi devam ediyor. Bunlar›
sunaca¤›m. ‹steyen arkadafllar, bu konularla ilgili çal›flma yapan arkadafllarla
ba¤lant› kurabilirler.
Yürütülen ve sonuçlanm›fl projelerimiz var. DPT ve TÜB‹TAK’la ortak
yürütülen projeler var. Di¤er üniversitelerle iflbirli¤i içerisinde sonuçland›r›lm›fl,
araflt›rma projesi kapsam›nda sonuçland›r›lm›fl projelerimiz var. ‹ki farkl›
üniversitemizle birlikte yürütülen iki projemiz var. Ayr›ca, Y›ld›z Teknik
Üniversitemizin destekledi¤i projeler var.
Uluslararas› iliflkiler malum, çok fazla söz etmek istemiyorum; ama ISPRS’in
de¤iflik komisyonlar›nda görev alan arkadafllar›m›z var. Çok say›da
uluslararas› kuruluflla iliflkilerimiz var. Hiç kuflkusuz, Erasmus Program›
içerisindeki bir dizi ö¤renci ve ö¤retim eleman› de¤iflim program›m›z var.
Bütün bunlar›n ötesinde, kuruluflundan bugüne kadar, 50 y›l› aflk›n bir süre
içerisinde, ö¤retim faaliyetlerimizi akredite etme çabas›nday›z. Üniversitemiz,
önce bir akademik de¤erlendirme sürecinden geçti, daha sonra da EUA
olarak bilinen Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nce akredite edilmifl MÜDEK’e
baflvurduk ve bu süreci yafl›yoruz.
Ben, sözümü burada noktal›yor, kalan süremi ikinci turda kullanmak istiyorum.
Dinledi¤iniz için teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkürler Ayhan hocam. Sözü, Kadir Erdin hocam›za
veriyorum.
Prof. Dr. KAD‹R ERD‹N (‹stanbul Üniversitesi)- Teflekkür ediyorum say›n
baflkan. De¤erli konuklar; konuflmama bafllarken, sizleri sevgi ve sayg›yla
selaml›yorum. Gerçekten, konuyla ilgili meslektafllar›m› bir arada görmenin
sevincini tafl›d›¤›m›; bu alanda çal›flan genç akademisyen ve araflt›r›c›larla
özellikle yak›n temas kurma flans› ve iletiflimin sa¤lanmas› aç›s›ndan
oluflturulan bu seçkin havan›n bana büyük bir onur verdi¤ini ifade etmek
istiyorum. Bunu sa¤layanlara da huzurunuzda teflekkürlerimi tekrarlamak
istiyorum.
Ben, ‹stanbul Üniversitesi’ndenim. Sizlere, ‹stanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi’nde jeodezi, fotogrametri, uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi
sistemleri konular›nda nas›l bir çal›flma yapt›¤›m›z›, nas›l bir fiziksel yap›ya
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sahip oldu¤umuzu ve hangi konulara a¤›rl›k vererek çal›flmalar›m›z›
sürdürdü¤ümüzü tarihsel bir perspektif içerisinde sunmak istiyorum. Çünkü
ilk anda, “Orman Fakültesi’nin bu kadar yo¤un bir biçimde bu konularla
ilgilenmesinin tarihsel bir geçmiflinin olmas› gerekir” kanaati hakim alacakt›r
diye düflünüyorum.
Yüksekö¤retim tarihçesine bakt›¤›m›zda, bizim birimimizin de Osmanl›
döneminde bafllayan ve Cumhuriyet döneminde devam eden bir süreç
içerisinde ormanc›l›k e¤itimi içinde devam etti¤ini görüyoruz. Maalesef,
üzülerek ifade ediyorum ki, birimimiz ormanc›l›k alan›ndaki e¤itim sürecinde
bir Frans›z (Tassy) taraf›ndan, ilk defa 1857 y›l›nda, Orman ve Maden Okulu
ad› alt›nda hayata geçirilmifl. 1857 y›l› içerisindeki ders program›na
bakt›¤›m›zda topografya dersini görüyoruz. Ders program›n› inceledi¤imizde,
Türkiye’de ormanl›k alan›n ülkenin 5’te 1’inden daha fazla oranda yer iflgal
etti¤i, alan iflgal etti¤i ve bu okullardan mezun olanlar›n bu alanlarda her
türlü mühendislik hizmetleri sürdürdü¤ü; örne¤in, yol yapaca¤›, planlama
yapaca¤›, iflletece¤i ve maden olarak kabul edildi¤i için de piyasa oluflturaca¤›,
buradan da ‹mparatorlu¤un bütçesine para sa¤layaca¤› do¤rultusunda
gerçeklefltirilmifl. Buna benzer okullar Osmanl› döneminde farkl› tarihlerde
devam ediyor. Cumhuriyetin ilk döneminde, Ankara'da, 1933 y›l›ndaki
üniversite reformu sonras›nda, 1934’de yeni bir yasayla Yüksek Ziraat
Enstitüsü kuruluyor. O zaman, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bir bölümü
olarak, ormanc›l›k e¤itiminin, Orman Fakültesi ad› alt›nda geliflti¤ini görüyoruz.
Ders program› incelendi¤inde, yine topografya, fotogrametri derslerinin yer
ald›¤›n› ve Alman hocalar taraf›ndan ders verildi¤ini görüyoruz. Biliyorsunuz,
‹stanbul Üniversitesi’nin tarihi içerisinde Alman hocalar›n yeri büyüktür.
Att›¤› temeller bizim birimimiz için çok kal›c› olmufltur. Özellikle jeodezi ve
fotogrametri ad› tarih içerisinde öylece kalm›fl.
Ankara Ziraat Enstitüsü’nden sonra, 1945 y›l›nda, ‹stanbul Üniversitesi’ne
bir fakülte olarak ba¤lan›r ve o zaman, bizim jeodezi ve fotogrametri birimimiz
oluflturulur, yine Alman hocalar›n nezaretinde. Gerekçeleri hemen hemen
daha önce söylediklerim do¤rultusunda. Orman alanlar›n›n ölçülüp
planlanmas›, de¤erlendirilmesi, yol planlar›n›n yap›lmas›, görevli orman
mühendislerinin mutlaka ölçme bilmesi, mühendislik ölçmelerini çok iyi
bilmesi noktas›ndan hareketle, çok esasl› laboratuvar, araç gereçle bir
kurulufla gitmifller. Y›llar içerisinde, rahmetle and›¤›m›z hocalar›m›z, Say›n
Kemal Erkin hocam uzun y›llar önderlik ederek, o varl›¤› ayn› titizlikle
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günümüze tafl›m›fl ve tafl›rken de, o alandaki geliflmeleri s›ras›yla kendi
anabilim dal›m›za, yap›m›z içerisine dahil etmifller.
Örne¤in, 1961 y›l›nda ba¤›ms›z bir fotogrametri dersinin gündeme gelmesi,
1978 y›l›nda uzaktan alg›lama dersinin gündeme gelmesi ve hemen
arkas›ndaki y›llarda, benim baflkanl›k dönemimde co¤rafi bilgi sistemleri
derslerinin dahil edilmesiyle beraber, bizim birimimiz, ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’nde, a¤›rl›kl› olarak tabii ki yine ayn› ilkeler do¤rultusunda,
yer ölçmeyi bilen, analitik düflünebilen ve bu gibi sorunlar›n çözümünde
bütün mühendislik ölçmelerine hâkim mühendisler yetifltirmek düflüncesiyle,
kendi alan›m›zda, yersel ölçmelerden bafllayarak, fotogrametrik çal›flmalar,
hava foto¤raflar›n›n yorumlanmas› ve ölçülmesiyle ilgili planlamalar, uydu
verilerine yönelik çal›flmalar›m›z, bugün yap›lan çal›flmalar, maalesef onlar›
burada sunma imkân› bulamad›m. ‹nan›yorum ki, bugün hepimizin güçlü
bir iletiflim a¤› var. Bizim internet adreslerimiz bellidir. Hangi alanda kimin
çal›flt›¤› noktas›nda zorlanaca¤›m›z› düflünmedi¤imiz için, ba¤›fllay›n lütfen,
onlar› burada size sunamad›m. Ama internet arac›l›¤›yla bir araya
gelece¤imize inan›yorum.
Bizim çal›flmalar›m›z 4 alana da yayg›n. Ancak, flunu da belirtmek isterim
ki: zaman içerisinde, jeodezi fotogrametri mühendisli¤inin ortaya ç›kmas›,
yayg›n araflt›rmalar, Bölümler aç›lmas› söz konusu olmufltur. Güncel olan,
örne¤in, co¤rafi bilgi sistemleri ve uzaktan alg›lama konular›nda günün
koflullar›n›, ulusal ve uluslararas› iliflkilerle giderek yo¤unlaflt›ran, artt›ran,
ilginç sayabilece¤im araflt›rmalarla çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.
‹kinci bölümde, “bundan sonra nas›l çal›flmam›z gerekir? E¤itim ve
araflt›rmalarda hangi ortakl›klar› nas›l sa¤lamam›z gerekir?” noktas›ndaki
düflüncelerimi aktaraca¤›m. Sabr›n›z için teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Kadir hocam›za da verdi¤i bu bilgiler nedeniyle çok
teflekkür ediyorum. ‹stanbul’daki üniversitelerimizden sonra, Anadolu’muzdaki
parlayan üniversitelerimizden bir tanesi olan Erciyes Üniversitesi’nden
Say›n Doç. Dr. Erkan Befldok arkadafl›m›zdan da orada olup bitenler
hakk›nda bilgi alal›m.
Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK (Erciyes Üniversitesi)- Özellikle bizi yetifltiren
say›n hocalar›m›z›n huzurunda konuflabiliyor olmaktan çok büyük bir
memnuniyet ve gurur duyuyorum. Biraz sonra Bölümümüzle ilgili birtak›m
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bilgiler vermeye çal›flaca¤›m, ama tüm samimiyetimle flunu ifade etmek
istiyorum: bizce, baflar› olarak kabul edilmesi gereken birtak›m noktalar var
ve bu noktalarda, Derya hocam baflta olmak üzere, bizi yetifltiren
hocalar›m›z›n çok büyük eme¤i var. Öncelikle, Anadolu Üniversitesi olmas›
nedeniyle, üniversitemi h›zl› bir flekilde tan›taca¤›m. Ard›ndan, Bölümle ilgili
detayl› bilgiler vermeye çal›flaca¤›m ve Bölümümüzde harita mühendisli¤i
e¤itimiyle ilgili genel durum, ders içerikleri, belli bafll› sorunlar› ifade ederek
sunumumu tamamlayaca¤›m.
Erciyes Üniversitesi’nin 28 y›ll›k bir mazisi var; oldukça genç bir üniversite.
17 fakültesi, 28500 ö¤rencisi var. Üniversite, bilimsel yay›nlar aç›s›ndan,
devlet üniversiteleri aras›nda 3. s›rada. Tüm Türkiye üniversiteleri aras›nda
ise 10. s›rada.
Bölümümüz 1995 y›l›nda kuruldu. 1 y›l› haz›rl›k program› olmak üzere 5
y›ll›k bir e¤itim sürdürülüyor. Halen Bölümümüzde 2 doçent, 1 yard›mc›
doçent ve 5 araflt›rma görevlisi bulunuyor.
Bölümümüzde, say›sal görüntü iflleme laboratuvar›, kartografya laboratuvar›,
jeodezi ve ölçme tekni¤i laboratuvar›, fotogrametri laboratuvar› ve uzaktan
alg›lama laboratuvarlar› var. Hemen hemen bir uzaktan alg›lama
laboratuvar›nda bulunmas› gereken donan›mlar›n tamam›na sahibiz. Ek
olarak, yine co¤rafi bilgi sistemleriyle ilgili, Oracle baflta olmak üzere,
profesyonel veri tabanlar›n›n tamam›na eriflme imkân›m›z var;
laboratuvar›m›zda bunlar bulunuyor.
Bu arada, Fakültemizde Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nün de bulunmas›
nedeniyle, çok ciddi destek ald›¤›m›z› belirtmemiz gerekiyor. Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türkiye'de, bilimsel yay›nlar aç›s›ndan,
mühendislik fakülteleri aras›nda ilk 5’te ve uzun y›llard›r ilk 5’te olmay›
devam ettiriyor.
Yaz›l›mlar olarak, Netcad, Eghas, Geocad, Scanbull, Photomodeller,
ShapeCapture gibi standart yaz›l›mlar yan›nda yapay zekâya dayal›
hesaplama araçlar›; yani bir Bölümde, araflt›rma ve uygulama için ihtiyaç
duyulabilecek ço¤u fleyin oldu¤unu söylememiz gerekiyor. Donan›m
aç›s›ndan da ciddi bir eksi¤imiz yok. Laboratuvarlar›m›z, e¤itim-ö¤retimin
ve araflt›rmalar›n sürmesi için, en az›ndan yeterli düzeyde donan›ma flu
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an için sahip.
fiu an, haz›rl›k s›n›f›nda, birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flar›m›zda e¤itimö¤retim devam ediyor. Yüksek lisans program›m›z mevcut. Bu y›l itibar›yla
ö¤renci alm›fl durumday›z. Bölümümüzde toplam 20 civar›nda araflt›rma
projesi tamamlanm›fl durumda. Özellikle yapay zekâyla ilgili ciddi çal›flmalar
var. Sadece kendi Bölümümüzden de¤il, de¤iflik üniversitelerin elektrikelektronik, bilgisayar mühendisli¤i Bölümlerinden de yine bizim
Bölümlerimizde doktora programlar›na devam etmek isteyen ö¤renciler
ç›k›yor. Bu, gurur verici bir fley. Her ne kadar ilgili Bölümlerin araflt›rma
alanlar›nda gibi gözüküyorsa da, doktora programlar›na devam isteyen
ö¤renciler ç›k›yor.
Bölümümüzde, flu ana kadar, Science Citation Index’e giren 25 civar›nda
makale yay›nlanm›fl durumda. Ayr›ca, farkl› branfllara, doktora programlar›na
destek vermeye devam ediyoruz. Bununla beraber, bütün Bölümlerimizin
yaflad›¤› birtak›m sorunlar var; ikinci bölümde bunlara daha ayr›nt›l› bir
flekilde de¤inece¤im. O yüzden, çok h›zl› bir flekilde geçerek, yine de
de¤inmeyi uygun görüyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- fiimdi hiç de¤inmeyin.
Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK- Tamam, hiç de¤inmeyeyim. Üniversitemizin
bir stratejisi olarak, Bölümümüzde, Erasmus kapsam›nda çal›flmalar hâlâ
sürüyor. Erciyes Üniversitesi bu y›l Erasmus Sokrates ödülü ald›.
Üniversitemiz aç›s›ndan bu da oldukça ciddi bir baflar›. Ö¤rencilerimizin
mezun olmas› için toplam 136 saat kredi almas› gerekiyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Erasmus Sokrates ödülü nas›l bir ödül acaba?
Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK- Erasmus Sokrates ödülü, üniversite
organizasyonunun Avrupa üniversite sistemine yak›nl›¤›na göre verilen,
organizasyonun kalitesini gösteren bir ödül. Erciyes Üniversitesi’nin çok
say›da fakültesi olmas› nedeniyle, özellikle baz› fakültelerimiz için sürekli
olarak hocalar›m›z›n yurtd›fl›yla çok ciddi ba¤lant›lar› var. Yani Erciyes
Üniversitesi genç bir üniversite olmas› nedeniyle çok fazla tan›nm›yor
olabilir; ama hakikaten, az önce vermifl oldu¤um s›ralama rakamlar›na da
bakacak olursan›z, akademik birikim olarak, çal›flma potansiyeli olarak,
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sa¤lad›¤› imkânlar olarak, rahatl›kla belli bafll› ilk 5 üniversiteden biri
diyebiliriz.
Bölümümüzün yeni olmas› nedeniyle, programlar›m›zda, co¤rafi bilgi
sistemleri ve uzaktan alg›lama konular›nda henüz verilmemifl birtak›m
dersler var; fakat yine fakültemizde Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’ne
özellikle çok ciddi katk›da bulundu¤umuz için, ilgili Bölümde verdi¤imiz
birtak›m dersler var. Yine bafllang›ç düzeyinde, bizim Bölümümüzde verilen
baz› dersler var. Bu dersler aras›nda ilginç olabilecekleri söyleyece¤im.
Örne¤in, bilgisayar destekli görünen, co¤rafi bilgi sistemleriyle ilgili entegre
sistemler üzerine çok ciddi çal›flmalar›m›z var. Bu amaçla gelifltirmeye
çal›flt›¤›m›z, INS tabanl› kapal› alan ölçmelerinde kullan›labilecek bir proje
var.
Bunun d›fl›nda, co¤rafi bilgi sistemleriyle ilgili standart dersler bizim
Bölümümüzde de var. Bunlara ek olarak, belki web taban› organizasyonlar›yla
ilgili birtak›m derslerden bahsedebiliriz. fiu an için söyleyeceklerim bunlar.
Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben teflekkür ederim. Bat›’dan ortalara geldik, buradan
da yavafl yavafl kuzeydo¤uya do¤ru ilerliyoruz. Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nden Say›n hocam›z Tahsin Yomral›o¤lu’na sözü veriyorum.
Daha önce kendisiyle kiflisel olarak tan›flma imkân›m›z olmad› san›yorum.
Kendisinin co¤rafi bilgi sistemleriyle ilgili bir kitab› oldu¤unu biliyorum ve
okudum. Yo¤un çal›flmalar› oldu¤unu biliyorum. Kendisini telefonla
arad›¤›mda kat›laca¤›n› hemen ifade etmiflti, teflekkür ediyorum. KTÜ’deki
çal›flmalar› hepimiz merak ediyoruz. fiimdi kendisinden dinleyelim. Buyurun
Say›n Yomral›o¤lu.
Prof. Dr. TAHS‹N YOMRALIO⁄LU (Karadeniz Teknik Üniversitesi) - Çok
teflekkür ediyorum. Öncelikle bütün kat›l›mc›lar› sayg›yla selaml›yorum.
Konuflmama bafllamadan önce, bu Çal›fltay› düzenleyen Say›n Derya
hocam nezdinde ekibine çok teflekkür ediyor ve kendilerini bu güzel
organizasyondan ötürü kutluyorum.
Bugünkü panelin konusu, uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemiyle ilgili
ülkemizdeki e¤itim-ö¤retim ve bu alanda yap›lan çal›flmalara yönelik; ama
bunun paralelinde bakt›¤›m›zda, salonda gerçekten çok farkl› disiplinler,
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de¤iflik bir yelpaze var. Panelimizde de, Kadir hocam hariç, di¤er kat›l›mc›lar›n
hepsi haritac›, yani jeodezi kökenli. Karfl› taraftan bak›nca konu jeodezi
özeline indirgenmifl gibi anlafl›labilir. Bu nedenle, mesle¤imizle ilgili detay
bilgilerden ziyade, özellikle uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemi
konusunda KTÜ’de neler oluyor, çal›flmalar›m›z hangi yönde ilerliyor, onlarla
ilgili özet bilgiler vermek istiyorum.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i
Bölümü 1968 y›l›nda faaliyete bafllad› ve ülkemizde ilk 5 y›ll›k mühendis
unvan› veren bir Bölüm. Bölümümüz, Mühendislik Fakültesi ad› alt›nda,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü olarak faaliyetini yürütüyor.
Genel rakamlara bak›ld›¤›nda, bugüne kadar 1700 lisans ve 200’ün üzerinde
de yüksek lisans düzeyinde mezun vermifliz. Bunlar›n 35’i doktora, 170’i
master düzeyinde. fiu anda Bölümümüzde, 14’ü ö¤retim üyesi olmak üzere,
40 ö¤retim eleman› bulunmaktad›r. Yine flimdilik kay›tl› olarak yaklafl›k 40
yüksek lisans ö¤rencisine sahibiz. Bunun yar›s› doktora, yar›s› da master
ö¤rencisi olarak faaliyet gösteriyor.
Ben, KTÜ’de ayn› zamanda Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal› Baflkan›’y›m.
Kamu Ölçmeleri, maalesef, YÖK’ün azizli¤ine u¤ram›fl, ortadan kalkm›fl bir
anabilim dal›. Ama yap›lan çal›flmalar aksine sürekli artmakta, hatta içeri¤imiz
sürekli geliflerek arazi yönetimi konusunda önemli aç›l›mlar olmaktad›r.
Konunun önemi malumunuz üzere kaynak yönetimiyle do¤rudan iliflkili.
Böyle olunca co¤rafi bilgi sistemi kullan›m› da kaç›n›lmaz olmaktad›r. Biz
de bu anlamda önemli bir GIS aktörüyüz diyebiliriz. Son y›llardaki geliflmeler
ve de¤iflimler dikkate al›nd›¤›nda bizler kendimizi “land management” olarak
adland›rd›¤›m›z “arazi yönetimi” ilgi alan›nda görüyoruz. Esasen bunu
“kamu ölçmeleri”nin bir teknolojik evrimi olarak alg›l›yoruz.
Bölüm baz›nda bakt›¤›m›zda en kalabal›k anabilim dal›y›z. Özellikle biraz
önce sözünü etti¤im ö¤retim elemanlar›n›n 3’te 2’si bu anabilim dal›nda
bulunuyor ve yap›lan çal›flmalar›n ço¤unlu¤u, güçlü oldu¤umuz co¤rafi bilgi
sistemleri içerikli konularda. “Bu konuda ne yap›yoruz?” diye sordu¤umuzda,
“ilkleri yap›yoruz” diyebilirim. 1994 y›l›ndan itibaren KTÜ’de co¤rafi bilgi
sistemleriyle ilgili faaliyet aktif olarak bafllad›. Hatta burada kat›l›mc› baz›
hocalar›m var, o y›llar› hat›rlarlar; 1.Ulusal CBS Sempozyumu’nu Trabzon’da
düzenlenmifltik. Bu, CBS ile ilgili olarak ülkemizde gerçekleflen ilk ciddi
organizasyondur. Ard›ndan, 1999 y›l›nda yine 1.Kent Bilgi Sistemi
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Sempozyumu’nu Trabzon’da gerçeklefltirdik. Bunun yan›nda, ilk CBS günleri
ve bu türdeki irili ufakl› organizasyonlar yine KTÜ’de devam etmifl ve
etmektedir.
Bölümümüzdeki e¤itim-ö¤retimdeki köklü de¤iflim 1999 y›l›nda olmufltur.
Bölümde yabanc› dil haz›rl›kl› program bafllat›ld›. Ayn› zamanda, daha önce
yüksek lisans düzeyinde bafllat›lm›fl olan co¤rafi bilgi sistemi ve uzaktan
alg›lamayla ilgili dersler art›k lisans düzeyinde verilmeye baflland›. ‹kinci
s›n›f›m›zda, özellikle bilgisayar destekli haritac›l›kla, ö¤rencilerimiz bilgi
teknolojisiyle tan›flt›r›larak, CBS için gerekli ön bilgileri almalar›
sa¤lanmaktad›r. Üçüncü y›lda özellikle veri taban› kavramlar›n› edinen
ö¤rencilerimiz, dördüncü y›lda zorunlu olan CBS ve uzaktan alg›lama
derslerini almaktad›rlar. Ayr›ca bu derslere paralel içerikli yine çeflitli seçmeli
dersler de ö¤renciye sunulmaktad›r. Lisans düzeyinde durum böyle iken,
yüksek lisans düzeyinde özellikle CBS konusunda Türkçe ve ‹ngilizce
oldukça zengin bir ders müfredat›na sahibiz. Öyle ki, lisansüstü düzeyde
kendi Bölümümüz d›fl›nda, mühendislik, orman, denizcilik, mimarl›k gibi
fakültelerin Bölümlerinden ö¤rencilerimiz bulunmaktad›r. Bunlar CBS
konusunda uygulamal› e¤itimler al›rlar.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Hocam, sizde Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal› var
de¤il mi? Kendilerine eriflmekte biraz zorluk çektik de.
Prof. Dr. TAHS‹N YOMRALIO⁄LU- Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal›m›z
var elbette; ancak, ö¤retim üyesi olarak bu alanda uzmanlaflm›fl eleman
sorunumuz var. Yaln›z, kendi ad›m›za sevindirici bir olay var ki; flu anda bir
arkadafl›m›z ABD’nde uzaktan alg›lama konusunda doktoras›n› tamamlam›fl
ve dönmek üzere. Kendisiyle bu alandaki boflluk büyük ölçüde giderilmifl
olacakt›r. fiimdilik uzaktan alg›lama derslerinde daha çok teorik anlamdaki
temel kavramlar›n verilmesi sa¤lanmaktad›r. Bunun yan›nda lisansüstü
düzeyde uzaktan alg›lama konusunda çal›flan ö¤rencilerimiz de
bulunmaktad›r.
Lisans e¤itiminde, özellikle co¤rafi bilgi sistemi konusunda gayretimiz
oldukça fazla. Özellikle yaz›l›m ve donan›m konusunda eksi¤i bulunmayan
güzel bir bilgisayar laboratuvar›m›z var; burada ö¤rencilerimiz bire bir
uygulama yaparak CBS derslerini ö¤reniyorlar. Bunun yan›nda, hem Bölüme,
hem üniversiteye, hem bölgeye destek veren GISLAB ad›n› verdi¤imiz tam
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donan›ml› bir co¤rafi bilgi sistemi laboratuvar›m›z da var; yaklafl›k 300
metrekarelik bir alan üzerinde, ba¤›ms›z çal›flma bölümlerinden oluflan bir
mekânda, daha çok ar-ge ve lisansüstü e¤itim amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.
Bu laboratuvarla birlikte, özellikle CBS’nin di¤er disiplinlere tan›t›lmas›
konusunda ve bölgedeki kamu kurumlar› veya akademik anlamdaki taleplere
destek anlam›nda önemli hizmetler veriyoruz diyebilirim. Bugüne kadar
yap›lan çal›flmalara bakt›¤›m›zda, özellikle laboratuvar deste¤imizle birlikte,
yaklafl›k 30 adet yüksek lisans tezinin ve 14 adet doktora tezinin bu
laboratuvar ortam›nda gerçekleflti¤ini görmekteyiz. Sonuçta, GISLAB’da
bugüne kadar 100’ün üzerinde bilimsel türde yay›n üretilmifl ve bunlar›n
yaklafl›k yar›s› da yine uluslararas› nitelikte olmufltur. Ayr›ca, gerek kamusal,
gerek bilimsel araflt›rma fonlar›, DPT ve TÜB‹TAK destekli araflt›rma ve
uygulama projeleri de yine taraf›m›zdan yürütülmektedir. Örne¤in bölgemizin
kanser haritas›n› üretmeye çal›fl›yoruz. Böylece ülkemizde ilk kez CBS’nin
t›p alan›nda kullan›lmas› yönünde bir proje bafllatt›k. Dolay›s›yla KTÜ ve
GISLAB olarak yo¤un bir flekilde CBS faaliyetleri ile iç içe oldu¤umuzu
ifade edebilirim.
Derya Hocam bana yandan gülümseyen bir karikatür gösterdi. Bu hofl uyar›
karfl›s›nda mesaj› ald›m ve ben de konuflmam›m ilk bölümünü burada
noktal›yorum. ‹lginiz için çok teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Çok teflekkürler Tahsin hocam. Say›n Mustafa Türker
Hacettepe Üniversitesi’nde görevli, ancak ODTÜ’yle de daha önce iliflkileri
olmufltu. Zuhal hocam›z, biraz önce ailevi nedenlerden gelemeyece¤ini
bildirdi. Kesinlikle gelecekti, görüflmüfltük. Bu nedenle, Mustafa Türker
arkadafl›m›z, belki ODTÜ’den de bir iki cümle katarsa, seviniriz. Buyurun
Say›n Türker.
Doç. Dr. MUSTAFA TÜRKER (Hacettepe Üniversitesi)- Teflekkür ederim
Say›n hocam. Hocam›n da söyledi¤i gibi, ben, akademik hayat›ma 1997
y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde bafllad›m. Ayn› zamanda, orada
Jeodezi ve Co¤rafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dal›’n› kuranlardan birisiyim.
Zuhal han›m›n gelmemesine üzüldüm. O konuda size çok k›sa bir bilgi
aktarmak istiyorum. 97 y›l›nda kuruldu. ODTÜ Anabilim Dal›, yan›lm›yorsam,
yaklafl›k olarak 60 civar›nda bir mezun verdi. Orada, temel dersler aras›nda,
jeodezi, co¤rafi bilgi sistemleri, uzaktan alg›lama ve veri taban› dizayn› yer
almakta. Disiplinleraras› bir anabilim dal› olmas›n›n avantajlar› var tabii.
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1.5 sene önce de Hacettepe Üniversitesi’ne geçtim. fiu anda, Hacettepe
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü’nde görevimi
sürdürüyorum. Benim di¤er kat›l›mc›lardan fark›m flu olacak: size verece¤im
bilgiler oldukça k›sa olacak, çünkü henüz daha e¤itime bafllam›fl de¤iliz.
Bölüm, 1995 y›l›nda, Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz taraf›ndan aç›ld›. Çeflitli
nedenlerden dolay› –alt yap› eksikli¤i diyebiliriz buna- henüz e¤itime
bafllamad›. Personel olarak iki ö¤retim eleman›y›z. ‹ki araflt›rma görevlisi
yeni ald›k ve çok yak›n bir sürede doktora için Amerika'ya gönderiyoruz.
Bir de harita teknikeri arkadafl›m›z var. Kendimize ait 4 katl› Bölüm binam›z
bitirilmek üzere. Yaklafl›k 1 sene içinde binam›za geçmeyi umut ediyoruz.
Yaz›l›m ve donan›m olarak, küçük çapta da olsa, araflt›rmalar›n yap›labilece¤i
yaz›l›m ve donan›mlar›m›z mevcut. Belki bir avantaj olarak görülebilir; henüz
ders program› yok, ders program›n› yeni haz›rl›yoruz. Burada biraz bilgi
teknolojilerine do¤ru kaymak istiyorum,
information teknolojiye do¤ru. Tabii YÖK bunu kabul eder mi, bilmiyorum.
Bölümün Ankara'da olmas›n›n belki bir avantaj› olabilir; çünkü veriyi
yönetenler ve verinin ço¤unun da Ankara'da oldu¤unu düflünürsek, bunun
bir avantaj teflkil edece¤ini düflünüyorum. Ö¤rencilerin ilgisi olarak, yine
kendi bölümümden bir fley söyleyemeyece¤im flu anda; çünkü e¤itime
bafllamad›m. Ama gerek ODTÜ’den, gerekse Hacettepe Üniversitesi’nden,
di¤er disiplinlerden gelen ilgiye bakt›¤›m›zda, bu konuya oldukça ilgi var.
Say›n hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ediyorum. Dedi¤iniz gibi, ö¤retim üyesi
azl›¤›, çoklu¤u meselesine de ikinci turda yo¤un bir flekilde de¤inece¤iz.
Say›n Doç. Dr. Taflk›n Kavzo¤lu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden.
Onlar›n da uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemleriyle ilgili yo¤un
çal›flmalar› oldu¤unu biliyorum. Co¤rafi anlamda da yak›n
oldu¤umuz için, sürekli temaslar›m›z, görüflmelerimiz oluyor. Buyurun Say›n
Kavzo¤lu.
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)Teflekkürler say›n hocam. Tüm kat›l›mc›lar› sayg›yla selaml›yorum. Öncelikle,
çal›flt›¤›m kurum olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) hakk›nda
k›sa bilgi vermek istiyorum; çünkü üniversitelerle ilgili bir terminoloji karmaflas›
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da var. Türkiye’de Kurulu iki tane Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir
tanesiyiz. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sanayi-üniversite iflbirli¤ini
kurmak amac›yla tesis edilmifl iki Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir
tanesidir. Kurumumuz, bir taraftan üniversitelerin ihtiyac› olan ö¤retim
elemanlar›yla sanayinin araflt›rma-gelifltirme birimlerine araflt›rmac›lar
yetifltirmek, öte yandan sanayinin teknoloji problemlerine çözüm getirebilmek
için projeler üretmek amac›yla kurulmufltur.
11 Temmuz 1992 y›l›nda kurulan Yüksek Teknoloji Enstitümüz, 2001-2002
e¤itim-ö¤retim y›l›na kadar sadece lisansüstü düzeyde e¤itim-ö¤retim
faaliyetlerine bafllam›flt›r. 2001-2002 e¤itim-ö¤retim y›l›nda, Bilgisayar
Mühendisli¤i ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü, 2002-2003 e¤itimö¤retim y›l›nda ise Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i Bölümü ile Matematik
ve Fizik Bölümlerine lisans ö¤rencisi al›nmaya bafllam›flt›r.
GYTE’deki ö¤retim üyelerinin yaklafl›k yüzde 70’i doktoralar›n› ABD ve
‹ngiltere’de tamamlam›fl kiflilerden oluflmaktad›r. Bugün, lisans ö¤rencisin
yan› s›ra, 2001 y›l›ndan itibaren 5 Bölümümüze al›nan 494 lisans ö¤rencisi
olmak üzere, toplam 1794 ö¤rencinin ö¤retim gördü¤ü GYTE’de, geçti¤imiz
y›l ilk lisans ö¤rencilerimizi mezun etmifl bulunuyoruz.
AB e¤itim ve araflt›rma programlar›na iliflkin çal›flmalar devam etmektedir.
Enstitümüzde flu anda, Polonya, Fransa, Almanya, ‹spanya, Finlandiya
gibi baz› ülkelerde ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iflim programlar› b
afllat›lm›flt›r.
Bilindi¤i üzere, bilimsel araflt›rmalar, üniversitelerin görev ve sorumluluk
alan›n›n en önemli unsurlar›ndan bir tanesidir. Uzun ve yorucu emeklerin
ürünü olan bilimsel çal›flmalar›n sonuçlar›n› içeren yay›nlar›n say›s›, bilimsel
çal›flmalar›n güncelli¤i ve kalitesi hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir.
Enstitümüz, 2004 y›l›nda SCI kapsam›ndaki yay›nlar ele al›nd›¤›nda, ö¤retim
üyesi bafl›na düflen yay›n ortalamas›na göre 2. s›rada, 2005 y›l›nda ise 4.
s›radad›r. Ancak, ilk 3’teki üniversitelere bak›ld›¤›nda, bunlar›n, özel üniversite
olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Baflkent Üniversitesi ve Ifl›k
Üniversitesi oldu¤u görülmektedir. Di¤er bir deyiflle, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, devlet üniversiteleri aras›nda 1.04 kifli bafl›na düflen yay›n
ortalamas›yla, 2005 y›l›nda birincidir.
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Bölümümüzle ilgili baz› temel bilgileri vermem gerekirse, Bölümümüz 1996
y›l›nda kurulmufl olup, e¤itim-ö¤retim faaliyetlerini yüksek lisans baz›nda
sürdürmektedir. Bölümümüzde, GYTE’nin misyonu do¤rultusunda araflt›rmagelifltirme faaliyetlerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu amaçla kurulan araflt›rma
laboratuvar›m›zda, klasik uygulamalar›n yan› s›ra, co¤rafi bilgi sistemleri,
uzaktan alg›lama, GPS gibi mesle¤imizin en son teknik ve teknolojilerinin
kullan›ld›¤› alanlarda çal›flmalar sürdürülmektedir. Teoriyi ve prati¤i
bütünlefltirebilen, alan›nda uzman kiflileri yetifltirmek, bilimsel geliflmelere
katk›da bulunmak hedeflenmektedir.
Yans›da görülece¤i üzere, Bölümümüzde halen 5 ö¤retim üyesi ve 5
araflt›rma görevlimiz görev yapmaktad›r. Bölümümüzde flu an kay›tl› yüksek
lisans ö¤renci say›m›z 43’tür. Bu ö¤rencilerin 19 tanesi ders, 24 tanesi de
tez aflamas›ndad›r. Genel olarak ülkemizdeki tüm Jeodezi-Fotogrametri
Mühendisli¤i lisans mezunlar›ndan ö¤rencimiz bulunmaktad›r; Ancak, a¤›rl›k
‹stanbul ve Kocaeli civar›nda çal›flmakta olan mühendislerimizden
oluflmaktad›r. Bölümümüzün ö¤renci kontenjanlar› 20’fler kifli olup, LES
say›sal puan› en az 55 olan ö¤renciler mülakata kabul edilmektedir.
Laboratuvar›m›zda temel jeodezik ölçmeleri gerçeklefltirebilecek alet ve
ekipman ile fotogrametrik çal›flmalar için gerekli de¤erlendirme aletlerinden
baz›lar› mevcuttur. Kamu ölçmeleri, GPS, fotogrametri, co¤rafi bilgi sistemleri,
uzaktan alg›lamada kullan›lan yaz›l›mlar›n birço¤u laboratuvar›m›zda
mevcuttur. Bugüne kadar Bölümümüzde 37 yüksek lisans tezi, 17 adet
araflt›rma projesi tamamlanm›flt›r. 2006 y›l›nda flu ana dek 5 adet yüksek
lisans tezi tamamlanm›fl bulunmaktad›r. 2004 y›l›nda yerli ve yabanc›
yay›nlar toplam› 14, 2005 y›l›nda ise 17 tanedir.
Bölümümüz ö¤retim üyeleri, bilgi ve birikimlerini de¤erlendirmek üzere,
çeflitli projelerde kamu kurum ve kurulufllar›nda dan›flmanl›k hizmetleri
vermektedir. Bölümümüzde yap›lan projeler ve tez çal›flmalar›ndan baz›lar›
bafll›klar halinde yans›da görülmektedir.
Sonuç olarak flunlar› söylemek istiyorum: Bölüm olarak hedefimiz,
yürütece¤imiz üst düzey proje çal›flmalar› yan›nda, ö¤rencilerimize en üst
düzeyde bilgi ve birikimlerimizi aktarmak, onlar›n ciddi ve kaliteli tez çal›flmas›
yapmalar›na olanak sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda her yüksek lisans tezinden
bilimsel yay›n ç›karmay› hedefliyoruz.
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Bölümün temel hedefi olarak flunlar› söyleyebilirim: en yak›n tarihte ö¤retim
üyesi say›m›z› artt›rarak doktora program› açmay› hedefliyoruz. Bölüm
ö¤retim üyelerimizin, özellikle araflt›rma görevlilerimizin bilgi ve birikimlerini
artt›rmak üzere yurtd›fl›nda belli bir süre kalmalar›n› ve bir proje içinde yer
almalar›n› sa¤lamay› hedefliyoruz. Bilimsel aktivitelerde ve organizasyonlarda
aktif rol almak istiyoruz. Çeflitli yurtiçi ve yurtd›fl› projelerde yer almay›, ana
hedeflerimizden bir tanesi olarak seçmifl bulunuyoruz. fiimdilik
söyleyeceklerim bunlar. Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Say›n Kavzo¤lu’na da verdi¤i bilgilerden dolay›
teflekkür ediyorum. Tabii bütün bu e¤itimler verildikten sonra mezunlar›m›z
meslek sahibi olduklar›nda, uzaktan alg›lama konular›yla olsun, co¤rafi bilgi
sistemleriyle ilgili konularda olsun veya di¤er konularda olsun, ifl hayat›na
at›l›yorlar ve bu arada Odam›zla da s›cak iliflkide bulunuyorlar. Bu aç›dan,
Say›n Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Genel Baflkan›m›z›n
da yine bir 6-7 dakika içerisinde fikirlerini almak istiyoruz. Buyurun.
AL‹ FAHR‹ ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan›)- Say›n Baflkan, de¤erli bilim
insanlar›, de¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli arkadafllar; sizleri, Türk Mühendis
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Genel Merkez Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla selamlamak istiyorum.
Bu arada, Say›n Baflkan, Zuhal han›m›n kat›lmad›¤›n› söyledi. Ben, onun
süresini de kullanmak istiyorum; çünkü söyleyeceklerimi 6-7 dakikaya
s›¤d›rmam mümkün de¤il. Odan›n yar›m as›rl›k sürecini anlataca¤›m. E¤er
Zuhal han›m›n süresinin yar›s›n› bana verirseniz, daha rahat bir flekilde
bilgi aktarmak isterim.
De¤erli arkadafllar; Uzaktan Alg›lama ve CSB Çal›fltay›’n›n baflar›l› geçmesini
diliyorum. Baflta de¤erli hocam›z olmak üzere, yürütme Kurulunda görev
alan tüm arkadafllar›m›za teflekkür ederim.
Bilindi¤i üzere, insano¤lunun yaflam› boyunca çevresiyle olan iliflkilerinden
birisi de, bulundu¤u mekân› tan›ma gereksinimi duymas›d›r. Ça¤lar boyunca,
mekânla insan aras›ndaki bu iletiflim ba¤›n› kuran en önemli araç hep harita
olmufltur. Tabii ki, haritalar, geleneksel yöntemlerin d›fl›nda, k›rsal ve kentsel
alan planlamas›, tar›m, mülkiyet, ulafl›m gibi pek çok alanda ortak bir bileflen
olmufltur ki, co¤rafi bilgi teknolojisine ba¤l› olarak, bugün bunun çok daha
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etkin bir hâle geldi¤ini görüyoruz.
Odam›z, özellikle 80’li y›llardan sonraki bilimsel kurultaylarda co¤rafi bilgi
sistemleri konusunu sürekli gündemde tutmufltur, bilimsel bilgiler sunmufltur.
Odam›z›n Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar›ndan CBS’yle ilgili
komisyonumuz, ulusal ve uluslararas› düzeyde etkinlikler yapmaktad›r.
Bununla birlikte, Kas›m ay›n›n ikinci haftas›nda, Jeodezik Güçlendirme
Haftas› içerisinde Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kutlama Gününü 2000’den bu
tarafa Oda olarak yapmaktay›z. Türkiye co¤rafyas›n›n her bölgesinde bu
etkinlik devam ediyor. Di¤er taraftan, hem 1997’de, hem 2003’te yapt›¤›m›z
ulusal boyuttaki Co¤rafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ni, TMMOB ad›na Odam›zca
yürütülmek üzere, 2007 Kas›m ay› içerisinde gerçeklefltirece¤iz.
Bu bilgilerden sonra, e¤itime bakt›¤›m›zda, tan›mlarda, insan gelifliminin,
bilinçli olarak yönetilifli ve etkilenifli olan tan›mlanan bilimin yan›nda, belli
bir amaçla gerekli bilgileri ö¤retmek olarak tan›mlanmaktad›r.
Burada k›saca Oda hakk›nda bilgi aktarmak isterim. Odam›z, 6235 say›l›
Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’na göre kurulan, kamu kurumu
niteli¤inde bir meslek odas›d›r. En önemli özelliklerinden bir tanesi de,
demokratik mesleki bir kurulufltur. Mühendis arkadafllar›m›z›n hangi Oda’ya
kaydolaca¤›, hangi anlamda sorumluluk almas› noktas›nda, Odalar›n
belirlenmesi noktas›nda yetki Odalar›m›za ve Türk Mühendis Mimar Odalar›
Birli¤i’ne verilmifltir. K›saca, TMMOB’nin kurulufl amac›na de¤inmek isterim.
Mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n ortak gereksinimlerini
karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel yararlar›na
uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, Birli¤in kurulufl amaçlar› aras›nda yer
almaktad›r.
Tabii ki, demokratik bir meslek kuruluflu olarak, Odalar›m›z›n baflka
sorumluluklar› da var. Sadece bilimsel alanda de¤il, bunlar›n di¤er uygulama
alanlar›yla buluflmas› noktas›nda ciddi çal›flmalar› var. Odalar›n demokrat
ve yurtsever bir karakterde olmas›, emekten yana olmas›, anti-emperyalist
olmas›, gericili¤in karfl›s›nda olmas›, yaflam›n her olay›n› siyasetle iliflkili
görmesi, TMMOB’ne ve Odam›za, tarihsellik, öngörü ve bir misyon
yüklemektedir. Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› her koflulda korur ve gücünü sadece
üyesinden al›r. Bunu da ayr›ca vurgulamak istiyorum.
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TMMOB ve Odam›z, kurulufl y›l› olan 1954’ten bu yana demokratik ve
ço¤ulcu kat›l›mc› bir anlay›fl çerçevesinde, bilim ve teknoloji ›fl›¤›nda ve
akl›n yol göstericili¤inde politikalar oluflturarak yaflama geçirmektedir.
TMMOB’nin Mühendislik E¤itimi Sempozyumu’na bakt›¤›m›zda, TMMOB,
mühendislik tan›m›n› flöyle ifade etmektedir: mühendislik, bilim yoluyla elde
edilmifl tüm bilgilerden, ak›l ve bilim yoluyla onun sentezine varan insan ya
da daha genel anlam›yla canl›ya yarar oluflturacak gücü ve çabas› olarak
de¤erlendirilmifl. Di¤er bir ifadeyle, mühendisli¤i, “E¤itim, deneyim ve
uygulamayla edinilen, matematik, do¤a ve mühendislik bilimleri bilgileri
sonucu kazan›lan formasyonun, insanl›k yarar›na bir gereksinmeye yan›t
vermek üzere ekonomiklik ö¤eleri de göz önünde bulundurularak; teknik
a¤›rl›kl› ekipmanlar›n, ürünlerin, proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin
tasar›m›, hayata geçirilmesi, iflletilmesi, bak›m›, da¤›t›m›, dan›flmanl›k ve
denetiminin yap›lmas› ve bu amaçlarla araflt›rma-gelifltirme etkinliklerinde
kullan›lmas› ifllevi” olarak tan›mlamaktad›r.
Buradan, mühendisin tan›m› da ortaya ç›kmakta. Odalar›m›z, mühendisi,
“‹nsanlar›n gereksinim duydu¤u maddeleri do¤adan elde edebilen veya
yapay olarak üreten, olaylara sistematik bakabilen; herhangi bir sorunla
karfl›laflt›¤›nda, o sorunun çözümü için hangi kaynaklar›, ne flekilde
kullanmas› gerekti¤ini bilen; araflt›rmac›, üreten, bilgiyi insanl›¤›n kullan›m›na
sunan kifli” olarak da tan›mlamaktad›r.
Toplum, teknoloji ve üniversite sürekli bir de¤iflim içerisindedir. Odalar›m›z,
“Nas›l bir e¤itim sistemi, nas›l bir üniversite?” denildi¤inde, bütüncül bir
yaklafl›m gere¤i olarak, bu sorunun, ekonomik, sosyal, sektörel, istihdam
ve e¤itim politikalar›yla birlikte ele al›nmas› gerekti¤ine inanmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, Avrupa Birli¤i’nde sadece 7 meslek dal›nda ortak kurallar
mevcuttur. Bu meslekler, doktorluk, difl hekimli¤i, ebelik, hemflirelik,
veterinerlik, mimarl›k ve avukatl›kt›r. Mühendislik için ortak bir mevzuat
düzenlenmedi¤i için, her ülke kendi içerisinde mühendislik alanlar›nda
ulusal mevzuat›n› yay›nlamak durumundad›r. Mühendislik evrensel bir
meslek alan› oldu¤una göre, bu nedenle, mesleki tan›n›rl›kta, e¤itimin niteli¤i
mutlaka uluslararas› standarda getirilmelidir. Bu ba¤lamda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ndeki Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasar›s›’na bakt›¤›m›z
zaman, Türkiye'deki bütün mühendis ve mimarlar›n da kurulacak olan
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almas›, s›nava girmesi, belge almas›
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noktas›ndaki yasal kapsam içerisinde, TMMOB’nin ve Odalar›m›z›n verdi¤i
mücadele sonucu, mühendis ve mimarlar bu kapsam d›fl›nda kalm›flt›r.
Türkiye'de, mesleki tan›n›rl›k konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yetki
verilmifltir; ama mühendis ve mimarlar bu yasa kapsam› d›fl›nda kalm›fl ve
Odalar›m›z›n verece¤i e¤itimlerle birlikte, tamamlay›c› e¤itimlerle birlikte
belgelendirme çal›flmalar› devam etmektedir.
Bilim ve teknolojideki h›zl› de¤iflimin mühendislik alan›nda zorunlu k›ld›¤›
en önemli konu, meslek yaflam› boyunca sürekli e¤itime duyulan
gereksinimdir. De¤iflimin çok h›zl› oldu¤u teknik alanlarda bilgi yenilenmesini
sa¤lamak üzere, y›lda ortalama 3-4 haftal›k bir e¤itim program›n›n zorunlu
oldu¤u kabul edilmektedir. Yap›lan araflt›rmalar›n sonucuna göre, her y›l
mezuniyet bilgisinin yüzde 5’i azalmaktad›r. Çal›flma yaflam› boyunca, e¤er
kendi alan›nda bu yönde bir e¤itim al›nmam›flsa, belli bir dönem sonra,
yaklafl›k 45 yafllar›nda, bu mühendis ve mimarlar›n geliflimin d›fl›nda, alt›nda
kald›¤› da ifade edilmektedir. Bu nedenle, Odalar taraf›ndan verilmekte
olan meslekiçi e¤itimin tart›flmas›z oldu¤unu bir kez daha vurgulamak
isterim.
Hemen burada, harita kadastro mühendisli¤ine bakt›¤›m›z zaman, 20012005 y›llar› aras›nda, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’nda, harita kadastro,
co¤rafi bilgi ve uzaktan alg›lama sistemindeki Özel ‹htisas Komisyonu
raporunda, meslekle ilgili flu görüfle yer verilmifltir: “ülkemizde, harita, tapu
kadastro ve co¤rafi bilgi sistemleri konular›nda yeterli say›da e¤itilmifl insan
gücü potansiyeli oldu¤u bir gerçektir.” Yine Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan›’nda, yeterli mekân, ö¤retim üyesi, laboratuvar olmayan yerlerde yeni
Bölümlerin aç›lmas›n›n olanakl› olmad›¤› ifade edilmifltir. Yine 2006 y›l›nda
üniversitelerin kontenjan›na bakt›¤›m›zda, 10 üniversitemizde e¤itim
verilmektedir ve bu y›l al›nan toplam ö¤renci say›s› 706’d›r.
‹flgücü e¤itim düzeyine bak›ld›¤›nda, Türkiye'deki iflgücünün flu an 11.5
düzeyinde oldu¤u ifade edilmektedir; fakat Avrupa Birli¤i yaklafl›mlar›nda,
insan gücünün de düflük oldu¤u ifade edilmektedir.
Hemen flunu ifade etmek isterim: e¤itimle ilgili, bugün 10 üniversitemizde
e¤itim verilmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran
Üniversitesi, Ni¤de Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi ve Sakarya
Üniversitesi olmak üzere 5 üniversitemizde jeodezi ve fotogrametri
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mühendisli¤i bölümü kurulmufl olup, henüz ö¤renci al›nmamaktad›r. Bunu
da belirtmek istiyorum.
Harita ve kadastro mühendisleriyle ilgili, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin e¤itime
bafllamas› sürecinde ve bugün mezunlar›n say›s›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi
4460, Karadeniz Teknik 1777, ‹stanbul Teknik 1850, Selçuk Üniversitesi
2000, Zonguldak 231. Burada, Y›ld›z Teknik Üniversitesi birinci s›rada,
Selçuk Üniversitesi ikinci s›rada, ‹stanbul Teknik üçüncü s›rada, Karadeniz
Teknik Üniversite de dördüncü s›rada oluyor. Bunun d›fl›nda, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde her 4 ö¤renciye bir akademisyen düflerken, Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde 9, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde de 6 akademisyen
düflmektedir.
E¤itimle ilgili, üniversitelerle ilgili yap›lanmayla ilgili konulara ikinci bölümde
de¤inmek istiyorum. Süreyi aflt›m; kusura bakmay›n. Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben teflekkür ederim. Böylece, birinci turumuzu
tamamlam›fl olduk. Baflta da söyledi¤im gibi, bu e¤itimin daha iyiye
gidebilmesi için neler önerilebilir, nelerimiz eksik, neleri tamamlamam›z
gerekir; bu aç›dan ve buna ilaveten baflka birtak›m noktalara da de¤inmek
üzere, ikinci tura hemen bafllayaca¤›z ki, üçüncü tur olan sizlere kalan süre
için daha genifl bir alan b›rakal›m. Bu arada, bir noktaya de¤inece¤im. Tüm
program içerisinde co¤rafi bilgi sistemleri ve uzaktan alg›lama e¤itimi verildi¤i
için, bu panelde, jeodezi fotogrametri mühendisli¤i bölümü hocalar› panelist
olarak yer ald›; ancak, demin de söyledi¤im gibi, 8 nolu oturumda, Yusuf
Kurucu hocam›z, Do¤an Aydal, Ural Dinç, Kaan fievki hocam›z vb., onlar
da farkl› disiplinlerden, kendi birimlerinde yapt›klar› çal›flmalar› sunacaklar
bize. Dolay›s›yla, farkl› perspektiflerden de bunlar› dinleyece¤iz.
Ayr›ca, ikinci panelde de yine de¤iflik kesimlerden kiflileri dinleyece¤iz.
fiimdi ikinci turda tekrar Ayhan hocam›zdan bafllayal›m. 11 dakika süremiz
var ve panelin panelistlere ayr›lan bölümü 17.30’a kadar bitecek flekilde
planland›. Ondan sonras› serbest. Saat 18.00’den sonra gala yeme¤i için
otobüsler gelece¤inden, yaklafl›k yar›m saat kadar uzayabilir veya
uzamayabilir. Ayhan hocam›z, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin eski Rektörü
ve Üniversiteleraras› Kurul Baflkanl›¤› da yapt›. Dolay›s›yla, söyleyece¤i
fleyleri dikkatle dinleyelim.
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Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Teflekkür ederim. Bir meslektafl›n›z olarak
buraday›m ve bu perspektif, galiba benim için en güzel perspektiflerden
birisi olmal› ki, uzaktan alg›laman›n bütün çeflitlili¤i bu salona yans›yor,
meslektafllar›m›za yans›yor. Farkl›l›k, çeflitlilik, asl›nda iyi bir zenginlik
oluflturmufl. Bütün bu zenginli¤i birlikte paylaflaca¤›z. San›yorum bu oturumda
biraz daha aç›k konuflaca¤›z. Say›n Baflkan›m, öyle de¤il mi?
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Evet, çok aç›k.
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Öncelikle, arkadafllar›mla üniversite konusundaki
paradigmalar› paylaflmak istiyorum; çünkü e¤itim-ö¤retim, araflt›rma
konular›nda konufluyoruz. Asl›nda üniversitelerin yap›lar›yla çok ilgili. Bu
yap›n›n da giderek de¤iflti¤ini ve geliflti¤ini görüyoruz. Biz, bir dal olarak,
asla bu sürecin d›fl›nda kalamay›z. Bana verilen sürenin birkaç dakikas›n›
en az›ndan bu konuya ay›rmak istiyorum.
Üniversiteler de¤ifliyor, gelifliyor. K›sacas›, üniversite paradigmas› bir de¤iflim
süreci içerisinde. Genelde bildi¤imiz fleyler; ama özellikle Alexander von
Humboldt Üniversitesi olarak tan›d›¤›m›z, 18. yüzy›l›n sonu, 19. yüzy›l›n
bafl›ndan bu yana üniversitedeki paradigma de¤iflimi flöyle: geçmifl
dönemlerde ne kadar e¤itim, hatta araflt›rma a¤›rl›kl› bir üniversite varsa,
bugün hizmet a¤›rl›kl› bir üniversiteden söz ediliyor. Yani üniversitenin
topluma üç temel hizmetinden, üç temel görevinden, toplumsal hizmetin
a¤›rl›kl› oldu¤u bir süreci yafl›yoruz. Bu, bilgi üretme oldu¤u kadar, bilgi
üretmedeki ifllevlerini de öne ç›kar›yor.
Bütün bunlar›n yan›nda, özellikle Avrupa yüksekö¤retim alan›nda artan bir
hareketlilik var; biz de bu hareketlili¤in bir parças›y›z. Farkl›l›klar ve çeflitlilikler
üniversite ortam›n› daha çok uluslu, daha uluslararas›, daha çok kültürlü
hale getiriyor. Tabii ki burada bir f›rsat var; bu f›rsat da, üniversiteler ve
dallar› için yeni iflgücü alanlar› aç›lm›fl oluyor. ‹novatif çal›flmalar
art›yor. Daha do¤rusu, üretim olarak bakarsak, yüksek bir de¤erle de
destekleniyor.
Baflka bir konu, art›k küresel, bölgesel ve ulusal boyutlarda klasik üniversite
anlay›fl› zorlan›yor. Maalesef ülkemizde de henüz bunlar› aflamad›k; ama
zorlanacakt›r. Al›fl›lm›fl ö¤retim yöntemleri, biçimleri yerine, e¤itim-ö¤retim
felsefesinin, paradigmas›n›n da de¤iflmekte oldu¤unu görüyoruz; pasif
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ö¤retimin yerini aktif ö¤retimin almas› gibi. Bunlar› sorgulamam›z gerekiyor.
Baflka bir konu da, bilimsel ve teknolojik bilginin yarat›lmas›, üretimin
aktar›lmas›nda yönetiflimin de, üniversitelerin de rolü giderek art›yor; çünkü
bilgi ekonomisi do¤rudan do¤ruya üniversite faaliyetlerine ba¤l› bir durumda.
Bu ba¤lamda da, üniversitenin topluma karfl› görevleri, özellikle sanayiye
karfl› görevleri ön plana ç›k›yor ve bu iliflkiler bir talep art›fl› yaratabiliyor.
Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Art›k üniversitelerin yönetiflimi de
de¤ifliyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Hocam, üniversitelerdeki bu sistem bizim Bölümleri
de etkiliyor mu sizce?
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Kuflkusuz. Onun için bunu ön plana getirmek
istedim. Maalesef, Türkiye'de bunun yans›malar›n› her yerde göremiyoruz,
üniversitelerimizin pek az›nda görebiliyoruz. Baz› Bölümlerde daha çok
aktiviteye rastl›yoruz, daha çok uyum sürecine rastl›yoruz. Üniversitelerimize
döndü¤ümüz zaman, bunlar› konuflmal›y›z.
Ben, sözü uzatmadan, Türkiye'de TÜB‹TAK’›n gelifltirdi¤i bir proje var; bizim
burada sözünü etti¤imiz teknolojilerin de bu kapsamda oldu¤unun alt›n›
çizmek istiyorum. Burada 6-7 tane önemli alan var; bunlardan birisi enerji
ve çevre teknolojileri, di¤eri bilgi ve iletiflim teknolojileri. Dolay›s›yla,
Türkiye'nin geliflimi ve kalk›nmas› aç›s›ndan, bizim tespit etti¤imiz meslek
alan›m›z da gerçekten öncelikli, stratejik bir alan. Bunun alt›n› çizmek
istiyorum. Sorunlar› ve önerileri iki bölümde toplad›m. Arkadafllar›m da bu
konuda konuflacakt›r. Bir k›sm›n› zaten b›rakaca¤›m, baz›lar›n› s›ralamakla
yetinece¤im, çünkü zaman çok dar.
E¤itimde yaflad›¤›m›z sorunlar ve çözümler neler olabilir? Bir defa, hepimiz
fark›nday›z ki mesleki ortak bir terminoloji gelifltirme gere¤i var. Bu konuda,
üniversitelerimizle oldu¤u kadar, TÜB‹TAK, Odalar›m›z gibi, sivil toplum
örgütlerimizle de bu süreci paylaflmal›y›z. Özellikle genç arkadafllar›m›z›
sözcük aramak gibi bir s›k›nt›dan kurtarmal›y›z. E¤itim için oldu¤u kadar,
bir araya geldi¤imizde ayn› mesleki dili konuflabilmek bak›m›ndan da bunun
çok çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Alt›n› çizmek istedi¤im ikinci konu da e¤itim-ö¤retimde kulland›¤›m›z
materyaller. Bunlar›n çeflitlendirilmesi gerekiyor. Hatta baz› temel
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derslerimizin standart hâle getirilmesi gerekiyor. Özellikle uzaktan ö¤retim,
elektronik ö¤renim yapacaksak, bunlar›n uzman ekiplerce sunulmas›
gerekiyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Hocam, kullan›lan terminoloji konusunda da
görüfllerinizi alabilir miyiz?
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Kullan›lan terminolojiler konusunda flunu söylemek
istiyorum: herkes al›flt›¤› gibi davran›yor. Genelde, insano¤lunun al›flkanl›¤›,
düflüncelerini en kolay yoldan ifade etmek oldu¤una göre, bazen ‹ngilizce,
bazen Türkçe ifade ediyor. Tam bir karmafla yafland›¤›n› düflünüyorum.
Bunun çözümünün de böyle bir hizmeti sunmaktan geçti¤inin bilincindeyim.
TUFUAB bu ifle soyunmufltu; ama Türkiye bu ifli finanse etmiyor. Biri ç›ks›n,
yaps›n istiyoruz. Böyle bir fley olamaz. Bunu kurumsal olarak almam›z
gerekiyor, çal›flanlar›n desteklemesi gerekiyor. Bu olmad›¤› sürece de bu
çal›flmalar› hiçbir arkadafl›m›z sürdüremiyor. Dolay›s›yla, buradaki t›kanma
noktas› odur.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Hocam, bir de bu ö¤retim üyesi azl›¤›ndan bahsedildi.
Yani birim kurulmufl, ancak eleman yok deniyor.
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Arkadafllar›m› elefltirmek istemiyorum, ama
üniversiteler olarak hep akreditasyon peflindeyiz. Bence, bu art›k taçland›rma
sürecidir. Biliyorsunuz, akreditasyon asl›nda minimum ölçütleri yerine
getirmektir; yani en az koflullar› sa¤lamakta yar›fl›yoruz. Oysa bence,
Türkiye için akademik de¤erlendirme çok önemlidir; yani akademik
de¤erlendirme, asl›nda sizin Bölümünüzün ne oldu¤unun, e¤itimde,
ö¤retimde, araflt›rmada resminin çekilmesi demek. Gerçi akreditasyon
süreci de akademik de¤erlendirmeyi içeriyor, ama önce bu resmi bir görmeli
ve iyilefltirmeliyiz.
Lütfen, alt yap›s›, hele hele ö¤retim eleman› alt yap›s› olmayan Bölümlerimiz,
o ya da bu nedenle, alelacele Bölüm açmak gibi bir cinayete girmesinler,
buna ortak olmas›nlar. Çünkü aranan fleyin kalite oldu¤unu hepimiz biliyoruz.
Kalitesizlik bir talep yaratm›yor. E¤itimde, ö¤retimde, uygulamada talep
yaratmak istiyorsak, bunlar› ancak kaliteyle yaratabiliriz, kaliteli hizmetle
yaratabiliriz. Bunu da, ancak kaliteli insanlarla, kaliteli gençlerle yapabiliriz.
Ö¤renim de bu kaliteyi artt›ran bir süreçtir. Bunu basit bir süreç olarak
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geçifltiremeyiz. Dedi¤im gibi, di¤er sorunlar› ve çözümleri arkadafllara
b›rak›yorum.
Bir de, ulusal ve uluslararas› lisansüstünde ortak e¤itim yapmal›y›z. Kan›mca,
çok lüks içindeyiz. Yani bir lisansüstü ö¤retimi yürütemezken, “Bizim olsun”
düflüncesiyle, iflbirli¤inden çekiniyoruz. Ben önerimi tekrar edebilirim.
‹stanbul’da da bu lüksümüz yok. Belki ‹stanbul için olabilir, ama birçok
kentimizde böyle bir alt yap› oldu¤unu düflünmüyorum. Gelin, en iyi
programlar›m›zla, en iyi yetiflmifl genç hocalar›m›zla ortak programlar
yürütelim. Dolay›s›yla, ortak kaliteyi yakalayal›m diye düflünüyorum. Bu bir
öneri.
Evet, uzaktan ö¤retim ve e-ö¤renim konular›nda internet ortam›n›
sa¤layabilmek, özellikle mesleki sertifikasyon ve sürekli e¤itim önemli.
Burada temel konu da yine liyakat konusudur. Liyakat öne ç›kar›lmad›¤›
sürece, ne e¤itimimizde, ne araflt›rmada uluslararas› performanstan söz
edebiliriz.
Süremin doldu¤unu görüyorum. E¤er birkaç dakika verilirse, araflt›rmayla
ilgili konulara ana bafll›k olarak de¤inip sözlerimi tamamlamak istiyorum.
Benim yazd›¤›m bafll›klar flöyle: veri kalitesi, veri toplanmas›, analizi ve
paylafl›m› konusunda iflbirli¤i gerekiyor. Evet, yaz›l›m üretiyoruz; bu üretimi
ücretsiz paylaflabilmeliyiz. Tabii paylaflamayacaklar›m›z da olabilir; bunlar›
lisansl›, patentli hale getirelim.
De¤inmek istedi¤im baflka bir konu, büyük projelere talip olabilmeliyiz,
bunlara kat›labilmeliyiz ve bu alanda rekabetten çok iflbirli¤ine yönelmeliyiz.
Biz, daha çok rekabet içindeyiz. Büyük projelerde, uygulamal› projelere; edevlet, co¤rafi bilgi sistemi, uzaktan alg›lama gibi, devletin elinde olan büyük
projelere talip olmal›y›z, bunlar›n eflgüdümünü sa¤lamal›y›z.
Son olarak flunu söylemek istiyorum: genç kat›l›mc›lar› da desteklemek
durumunday›z. Bu toplant› galiba en büyük deste¤i verdi. Son söz
olarak da, tümümüz, ö¤retimde, araflt›rmada ve uygulamada talep
yaratmal›y›z. Nas›l talep yaratmam›z gerekti¤ini de sizin düflüncelerinizle
zenginlefltirece¤iz. Bana biraz müsamaha gösterdikleri için teflekkür
ediyorum. Sa¤ olun.
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PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben de teflekkür ederim. Say›n Kadir hocam›z, ayn›
zamanda Ö¤retim Üyeleri Derne¤i Genel Baflkanl›¤› da yapt› y›llarca. Az
önce bunu söylemeyi unutmufltum. Sizden de görüfllerinizi alal›m. Özellikle
ö¤retim üyesi eksikli¤inin e¤itim kalitesine etkisi ve kalitenin artt›r›lmas› ile
ilgili görüflleriniz ne olabilir? Sizin biriminizde bu konudaki deneyiminiz
nedir? Uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemleri art›k jeodezi ve fotogrametri
mühendisli¤i (geomatik mühendisli¤i) d›fl›nda di¤er disiplinlerde de kullan›l›yor.
Biz de zaten flu anda bu iki teknolojiyi vurgulamaya çal›fl›yoruz. ‹flbirli¤i
konusunda neler yap›labilir? Bizler di¤er disiplinlere nas›l yard›mc› olabiliriz?
Farkl› disiplinlerin, özellikle e¤itim aç›s›ndan ayn› teknolojiyi kullan›rken
nas›l bir iflbirli¤i içerisine girebilmelerini önerirsiniz?
Prof. Dr. KAD‹R ERD‹N- Teflekkür ederim say›n baflkan. Konuflmam›n bu
bölümünde, yüksekö¤retimdeki baz› sorunlar›n bize nas›l yans›d›¤› ve
negatif de¤erlerin nas›l oluflturuldu¤u, bu de¤erlerin yüksekö¤retimimizde
nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i konular›na de¤inece¤im. Dolay›s›yla, kendi
uzmanl›k alanlar›m›zda karfl›laflt›¤›m›z sorunlarla ilgili çok k›sa bir
de¤erlendirme yaparak konuya dönmek istiyorum.
Gerçekten, yüksekö¤retimimiz sorunlu. Bana göre, yüksekö¤retimimizin
en önemli sorunu kalite. Gençlerimiz, 60’l› y›llardan beri bizim de dile
getirdi¤imiz talepleri dile getiriyorlar. Bir arada bulundu¤umuzda, kendilerine,
talebimizin yön de¤ifltirmesi gerekti¤i noktas›nda önerilerimi iletmeye
çal›fl›yorum. Bak›n, bu ortamda kaliteli yüksekö¤retim yapabilme flans›n›z
hemen hemen yoktur. Genel olarak de¤erlendirme yap›yorum. Var olan
bölümlere sayg›l›y›z. Ama bu engelin mutlaka ve mutlaka k›r›lmas› laz›m.
Üniversitelerimizin kaynak sorununun çözümlenmesi laz›m.
Sak›n yanl›fl anlafl›lmas›n, “üniversiteler yeni anlay›flla piyasalaflt›r›ls›n”
demek istemiyorum. Üniversitelerin piyasalaflt›r›lmas›ndan yana olmad›¤›m›
ve böyle bir anlay›fl›n üniversitelere girdi¤i an bilinmez bir yola girilece¤i
kanaatimi ifade etmek istiyorum. Bu ortamda, kaliteli yüksekö¤retimi dünya
ölçütlerinde yapan üniversitelerimiz var; bir tanesinin içinde bulunuyoruz.
Baflka üniversitelerimizde bunlar› baflaranlar, dünyayla yar›flanlar var. Ama
yine biliyoruz ki, birçok üniversitemizde gerçekten önemli düzeyde sorunlar
var; bu sorunlar do¤rudan do¤ruya yans›yan toplumsal sorunlard›r. Bu,
üniversitelerimizde, analitik düflünceyi, araflt›rmay›, tart›flmay› ve demokrasi
kültürünü alamam›fl gençlerinin topluma aktar›lmas›, bana göre, toplumsal
29

sorunlar›n kökenini oluflturacakt›r. Oluflturulmamas› için neler yap›lmas›
gerekti¤i baflka bir tart›flma konusudur. Bu noktada konuflaca¤›m›z çok
fley vard›r; ama bugünkü konumuza geldi¤imizde, panel bafll›¤›m›za
bakt›¤›m›zda, üzerinde titizlikle durmam›z gereken birçok fley var; onlar›
alt alta koymak istiyorum.
Bak›n›z, flu ortaya ç›kt› ki: hep bildi¤imiz, hep kendi aram›zda dile getirdi¤imiz,
“bu ifller disiplinleraras›d›r ve öyle çözümlenmelidir” dile¤imizin en çarp›c›
örne¤iyle karfl› karfl›ya geliyoruz. Buna göre, gerçeklefltirebilece¤imiz çeflitli
öneriler üzerinde düflüncelerimizi aç›klarsak, bu toplulu¤un yönlendirilmesi,
gelece¤e güvenle bakmas›, bu uzmanl›k alan›n›n da giderek ülke ve
uluslararas› düzeyde kendine yer bulma flans›n› artt›rm›fl oluruz
kanaatindeyim.
‹zninizle, gerek yersel çal›flmalar›n, jeodezinin, gerek fotogrametrinin, gerek
uzaktan alg›laman›n birer bilgi toplama yöntemi oldu¤u noktas›ndan ve
hepsinin çat›s›n›n da co¤rafi bilgi sisteminin oldu¤u noktas›ndan hareketle,
bu çat›n›n alt›nda çal›flmalar›n› sürdürenlerin disiplinleraras› anlay›fl içerisinde
bir araya gelerek, çok daha sa¤l›kl› bir çal›flma ortam› yaratabileceklerine,
alt yap› gereksinmelerini karfl›layacaklar›na, düflünce baz›nda birliktelik
sa¤land›ktan sonra çok daha yüksek kalitede araflt›rmalar ve dolay›s›yla
e¤itim-ö¤retime yans›yan veri kaynaklar›n› oluflturacaklar›na inan›yorum.
Bunun için ‹stanbul en uygun mekând›r. ‹stanbul, üniversitelerin de ö¤renci
durumu, ö¤renci yo¤unlu¤u bak›m›ndan en uygun yer olarak
düflünüldü¤ünden, bunu önemli buluyorum.
Bak›n›z, hepimizin üniversitelerinde fen bilimleri enstitüsü vard›r. Fen bilimleri
enstitülerinde yap›lan çal›flmalar disiplinleraras› olmaktan uzakt›r. San›yorum
bana kat›l›rs›n›z. Yani bütün ifller yine fakülte, bölüm baz›nda yap›lmakta.
Genel olarak de¤erlendiriyorum. Ben, genel olarak üniversitelerde yöntemin
bu oldu¤u kanaatinden hareket ederek, art›k bunun y›k›lmas›, k›r›lmas›
gerekti¤i kanaatimi ifade ediyorum ve mutlaka disiplinleraras› araflt›rma
enstitülerinin yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Enstitülerin varl›¤›n›n
nedeni de bu diye düflünüyorum.
Bugün, en iyi üniversitelerimizden biri Bo¤aziçi Üniversitesi. Vak›f
üniversitelerinden biri Koç Üniversitesi, matematik dal›nda en iyi üniversite.
Bu iki üniversite, yan dallar›yla beraber bir araya geldiler ve iki farkl›
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üniversitenin bu alanda yetiflkin bilim insanlar› ortak master yapt›r›yorlar,
ortak doktora yapt›r›yorlar, uluslararas› düzeyde iliflkileri ona göre
sürdürüyorlar. Yapt›¤›m temaslarda, orada yap›lan e¤itim-ö¤retimden son
derece mutlu olduklar›n› ve uluslararas› düzeyde araflt›rmalar›n h›zla
gerçeklefltirildi¤ini, araflt›rma kaynak probleminin çeflitli flekillerde
çözümlendi¤ini ö¤renmifl bulunuyorum. San›yorum, bu, daha da geliflerek
devam edecek.
Say›n Maktav’a çok teflekkür ediyorum. Çok farkl› alanlardan detaylar›,
ayn› alanlarda, farkl› aç›lardan da farkl› gereksinmeleri karfl›lamak için,
beraber oldu¤umuz doktora s›navlar›nda birbirimize uzmanl›k anlar›m›zla
ilgili aç›klamalar yapmak durumunda kald›¤›m›z› çok iyi hat›rl›yorum.
Baz› çal›flmalar›m›zda beraber olmam›z gerekti¤ini kesin delilleriyle
beraber yafl›yoruz. Birçok sorunu sizlerin de kendi aran›zda yaflad›¤›n›za
inan›yorum.
Özellikle kendi uzmanl›k alan›nda, kendi çal›flma alan›nda ayn› verilere
ulaflmak, ayn› yaz›l›m ve donan›m› kullanmak ve kendi sahas›na özgü
birtak›m verilere ulaflmaya çal›flmakla birlikte, ayn› tabanda, gelifltirilmifl
en mükemmel yaz›l›mla ve laboratuvar koflullar›nda araflt›r›c›lar›n bir araya
gelmesinin sa¤lanmas›yla, çok daha üretken, kaliteli araflt›rmalar ve bunun
sonuçlar›n›n e¤itim-ö¤retime yans›t›lmas›yla, kaliteli yüksekö¤retim,
fotogrametri, uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemleri konular›nda çok
daha nitelikli gençlerin yetiflmesinin sa¤lanmas› dile¤imi ifade etmek
istiyorum.
Bak›n›z, TUFUAB ad›nda bir birli¤imiz var; hepiniz biliyorsunuz, Türkiye
Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Alg›lama Birli¤i. Bu birlik Ankara'da kuruldu.
Say›n Maktav hat›rlar; bunu y›llar evvel çok heyecanl› bir flekilde önermifltim.
“Bu merkezin yeri yanl›fl, bunun ‹stanbul'da olmas› gerekir” demifltim. Bunun
‹stanbul'a kayd›r›lmas›n› filan talep etti¤im yok. Ondan çok daha farkl› bir
anlay›flla, disiplinleraras› birlikteli¤i sa¤layacak, e¤itimde ve araflt›rmada
birlikteli¤i sa¤layacak; daha ekonomik, daha sa¤l›kl›, daha h›zl› araflt›rma
ve e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanaca¤› bir birlikteli¤e gereksinim var diye
düflünüyorum. Bak›n, o zaman ne olacak? Bu birliktelik, master ve doktora
düzeyinde bafllarsa, çok ilginç araflt›rmalar, masterlar, doktoralar yap›lacak
ve o zaman, baz› arkadafllar›m›z›n dile getirdi¤i ö¤retim üyeleri eksi¤imiz,
ö¤retim üyelerinin geriye dönüflleriyle harekete geçecektir.
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Maalesef, yüksekö¤retimimizde, özellikle bizim çal›flma alan›m›zda, uzmanl›k
alan›m›zda, mekân sorunu, sonra akademik etik düflüncesinin hâkim
olmas›ndan kaynaklanan bana göre yanl›fl yaklafl›mlar›n daha rasyonel
de¤erlendirilmesi yollar› da yer bulacakt›r. Böyle bir merkezin kurulmas›
için bir çal›flma grubu olufltural›m. Bu çal›flma grubu bunu araflt›rs›n. “Nas›l
olur, nerede olur, flekli nas›l oluflur, çal›flma ilkleri ne olacakt›r, resmi makam
olarak nitelikleri ne olacakt›r?” gibi konular üzerinde düflünülmesi
gerekir. Say›n Baflkan, vaktimi aflt›¤›m için çok özür diliyorum. Teflekkür
ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben teflekkür ediyorum Say›n Kadir Erdin hocam.
Uzaktan alg›lama-co¤rafi bilgi sistemleri günümüzde öyle enteresan bir
boyuta geldi ki, art›k bunlar› bilgisayar, informatik teknolojisinden
ay›ramazs›n›z. Bu ifller bilgisayars›z olmuyor. Yaz›l›m ve donan›m bilmek,
hem de iyi bilmek gerekiyor. Dolay›s›yla, uydular›n yap›m›, f›rlat›lmas›,
yörüngeye girmesi, yörüngede haraket etmesi, alg›lama sistemleri, vb.
bütün bunlar› da düflünürseniz, flok genifl kapsaml› bir teknolojiden söz
ediyoruz. Zaman zaman e¤itim s›ras›nda da ilginç durumlarla
karfl›lafl›yorsunuz. Örne¤in atama/yükseltme için baflvuruda bulunan
arkadafllar›m›z›n çal›flma konular› o kadar ekstrem konular oluyor ki. Örne¤in
yapay zekâ, t›p uygulamalar› vb. gibi, konularla ilgili yay›nlar› okudu¤unuz
zaman, “uzaktan alg›lama, CBS mi okuyorum, yoksa tamamen informatik
mi okuyorum?” diye düflünüyor insan. Yani, e¤itim aç›s›ndan gerçekten çok
genifl kapsaml›. Bütün bunlar, ders programlar›m›za farkl› birtak›m teknik
konular› da sokma anlay›fl›n› tart›flmam›z gerekti¤ini gösteriyor. Yani sürekli
olarak bir güncellemeye do¤ru gitmemiz gerekiyor. Bu arada flu bilgiyi de
vereyim: ‹TÜ Jeodezi Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü, bafllang›çta da
ifade etti¤im gibi, lisansüstü e¤itimde geomatik mühendisli¤i ad›n› alm›fl
durumda. Yak›n bir sürede lisans e¤itiminin de ad›n›n ayn› flekilde de¤iflmesi
için gayret gösteriyoruz. Tabii bu de¤iflim meselesi apayr› bir konu, bizim
mesle¤i ilgilendiren bir konu; ama e¤itim çerçevesinde bunlar› düflünmek
gerekir diye, o bilgiyi de sizlere vermek istedim.
Erkan Befldok arkadafl›m›zdan da bu konuda bilgiler alal›m. Çünkü onlar›n
birçok laboratuvar olanaklar› var. Ancak, ö¤retim eleman› s›k›nt›s› çektikleri,
iki kifliyle bu ifli yürütmek durumunda kald›klar›n› biliyoruz. Bunlar ve farkl›
disiplinlerle iliflkiler konusundaki görüfllerinizi alal›m. Say›n Erkan Befldok
buyurun lütfen.
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Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK- Teflekkür ederim. Öncelikle co¤rafi bilgi
sistemleri üzerinde biraz durarak, özellikle kelimeler üzerinde durarak
bakt›¤›m›z zaman, bunun alelade bir informatik olmad›¤› aç›k.
Say›n Oda Baflkan›m›z burada. Anlafl›ld›¤› kadar›yla da konuyu çok s›k›
bir flekilde takip ediyor. Harita mühendisli¤i, harita ve kadastro mühendisli¤i,
jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i, geoinformatik mühendisli¤i, geomatik
mühendisli¤i adlar› alt›nda 6 farkl› isimle an›lan bir baflka mühendislik
dünyan›n herhangi bir yerinde var m›? Birinci sorum bu. Bu soru hepimiz
için önemli. Hepimiz bunu cevapland›ral›m ki, co¤rafi bilgi sistemleri veya
harita mühendisli¤i e¤itimi içerisinde co¤rafi bilgi sistemlerinin yerini
flekillendirebilmemiz için, cevap vermemiz gereken bir-iki soru daha var.
Bunlardan biri, örne¤in, ülkemizde akademisyenlerimizin yay›nlam›fl oldu¤u
makaleleri inceledik, bunlar› s›n›fland›rd›k ve flöyle bir sonuca ulaflt›k. Bu
sonuca göre, biliflim ve çevre temel alanlar›nda çal›flan ö¤retim üyelerimizin
toplam› %60 oran›n› buluyor; yani toplam yay›nlar›n yüzde 30’u biliflim,
yüzde 30’u çevre, yüzde 10’u jeoloji, yüzde 10’u inflaat ve yüzde 20’si Science Citation Index makaleleri için konufluyorum- harita mühendisli¤iyle
ilgili. Toplam 40 civar›nda dergi var. Bu durumda, Bölümlerin biliflim ve
informatik politikas› var m›, bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü co¤rafi bilgi
sistemleriyle ilgili bir yap›lanmaya gideceksek, Bölümlerin bir biliflim ve
informatik politikas› olmas› laz›m.
Madem araflt›rmac›lar›m›z›n yüzde 60’› çevre ve biliflim alan›nda çal›fl›yor,
bu araflt›rmac›lar›m›z›n yetifltirece¤i harita mühendisleri de acaba biliflim
ve çevre temel alanlar›nda istihdam olmal› m›? Yani bunun oran› ne? Bunun
da gözetilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca, çevre ve özellikle biliflim
temel alanlar›ndan harita mühendisli¤i bölümlerine ö¤retim üyesi aday›
al›nmal› m›? Bunun çok kritik bir soru oldu¤unu düflünüyorum, yani üzerinde
düflünmek gerekiyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Siz, bu konudaki kendi görüflünüzü söyleyin lütfen.
Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK- Ben kesinlikle al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Madem co¤rafi bilgi sistemleri çok disiplinli bir araflt›rma alan›. Ki, bu
disiplinlerden herhangi biri, GIS’le di¤erlerinden daha amatör bir flekilde
u¤raflm›yor; hakikaten çok profesyonel, çok güzel çal›flmalar var.
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Onlardan bir k›sm›n›n burada farkl› disiplinler taraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini
de gördük. Ama benzer sorunlar sadece bizim mühendislik dal›m›zda
yaflanmad›. Örne¤in makine mühendisli¤i alan›nda uzun süre birtak›m
problemler oldu. Çok detaya girmeyeyim. Sonunda, makine mühendisli¤i
içerisinden malzeme mühendisli¤i gibi birtak›m mühendislik dallar› do¤du.
Bilgisayar mühendisli¤i Bölümü için ayn› fley söz konusu oldu. ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nde de bilgisayar mühendisli¤i uzun y›llar bilgisayar ve
kontrol mühendisli¤i olarak devam etti. fiu an, bilgisayar mühendisli¤i,
kontrol mühendisli¤i ve telekomünikasyon mühendisli¤i adlar› alt›nda farkl›
mühendislik dallar› do¤du.
Söylemek istedi¤im fley, asl›nda bizim temelde cevaplamam›z gereken iki
önemli soru; yani flu soruyu hepimiz kendimize sormal›y›z. Biliflim ve
informatik politikam›z var m›? Biliflim ve informatik politikam›z yoksa co¤rafi
bilgi sistemleriyle ilgili yapt›¤›m›z çal›flmalar›n bir yerde t›kanaca¤› aç›k.
Art›, bu alanlarda ö¤retim üyesi yetifltirme politikam›z hakikaten var m›,
bunu Bölümler olarak tart›flt›k m›?
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Bir soru var, buyurun lütfen.
SALONDAN- Usul konusunda bir fley söylemek istiyorum. De¤erli
arkadafl›m›z çok önemli sorular yöneltiyor. Bana göre, bu konuya iliflkin
kendi görüfllerini söylerse, bunun üzerinden bir tart›flma yapabiliriz. Yoksa
soru havada kalabilir, bu de¤erli sorulara yan›t bulamay›z.
Doç. Dr. ERKAN BEfiDOK: Ö¤retim üyesi kadrosu aç›s›ndan çok büyük
bir s›k›nt›m›z yok gibi gözüküyor. Tabii küçük bir Bölümüz, yeni bafllad›k.
Toplam 8 civar›nda akademik kadromuz var, fakat akademik kadromuzun
çal›flmalar› oldukça üst düzeyde. Baz› akademisyen arkadafllar›m›z halen
doktora çal›flmalar›n› yürütüyor, ama doktora çal›flmalar›yla beraber toplam
11 kifliye ulaflaca¤›z. fiu an araflt›rma görevlisi kadrolar›m›zdan birini
bilgisayar mühendisli¤i bölümü mezununu tercih ederek kulland›k, ama
tercih etti¤imiz bilgisayar mühendisli¤i mezunu olan arkadafl›m›z ayn›
zamanda elektronik mühendisli¤inde yan dal ö¤rencisi ve baflar›l› bir
arkadafl›m›z. Biz bunu yaparken, “acaba do¤ru mu yap›yoruz?” diye
hakikaten uykusuz geceler geçirdik. Karar aflamas›na geldi¤imizde uykusuz
kalmak zorunda kald›k. Ama bu, bir günde ald›¤›m›z bir karar de¤il. Böyle
bir fleyin mücadelesini yaklafl›k 2-2.5 y›l kadar verdik. Bütün üniversiteler
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bunu bir flekilde yafl›yor, araflt›rma görevlisi kadrosu bulmak son derece
güç. Bunu da buldu¤unuz zaman, mümkün olan en iyi flekilde kullanmak
zorundas›n›z.
Mustafa Türker hocam konuflmas›nda, “biliflimle ilgili alana kaymak istiyorum”
demiflti. Bizim e¤itimimiz de, arada bir denge bulmak; ama bunun için de,
özellikle biliflim ve informatik alan›nda ö¤retim üyesi alt yap›s›n›n kökeni,
en az›ndan biliflim ve informatik dallar›yla ilgili olarak.
‹nformatikten kastedilen kesinlikle bilgisayar mühendisli¤i de¤il. Zaten
informatik bu flekilde yorumlanmamal›. ‹nformatik, daha önce YÖK taraf›ndan
belli bir süre bu flekilde yorumland›, sonradan bilgisayar mühendisli¤i flekline
dönüfltürüldü. Asl›nda, informati¤in “veri madencili¤i” fleklinde anlafl›lmas›
daha uygun.
“Co¤rafi” kelimesi üzerinde de çok fazla durmak gerekti¤ini düflünmüyorum;
çünkü GIS, bilgi sistemi uygulamalar›ndan biri. Bence her bir bilgi sistemi
uygulamas›n› özgür ismiyle ça¤›rmak uygun de¤il. Bilgi sistemleri ö¤retim
üyesi alt yap›s›n› oluflturmak için flu an ciddi bir yat›r›m yapm›fl bulunuyoruz.
Bu yat›r›m› da hakikaten büyük fedakârl›klarla sürdürece¤iz; çünkü biliyoruz
ki, ilgili birkaç arkadafl›m›z›, yine bilgisayar mühendisi iki arkadafl›m›z›
almak istiyoruz.
Görüfltü¤ümüz arkadafllardan biri Ege Üniversitesi kökenli, di¤eri Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi kökenli. Biliflimci arkadafllar›m›zdan çeflitli beklentilerimiz
de var, çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirmelerini bekliyoruz. Bu çal›flmalar
gerçeklefltirilinceye kadar, onlardan Bölüm ad›na beklenen birtak›m yükleri
biz yüklenece¤iz. Biz bunu göze alarak bu yat›r›m› yap›yoruz.
Farkl› disiplinlerden ö¤retim üyesi aday› alma konusunda da flunlar› söylemek
gerekiyor. Ben, ‹stanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kendimce
görüyorum ki meslek oldukça iyi bir noktada. Önce bunu söylemek istiyorum.
Mesle¤imi bu noktaya getiren baz› hocalar›m›z›n inflaat mühendisli¤i kökenli
oldu¤unu unutmamam›z laz›m. O hocalar›m›z›n sayesinde, o hocalar›m›z›n
mücadelesiyle, jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i bugün Türkiye'de
gerçekten sayg›n bir noktada, pek çok hizmeti yapar durumda. Kurumlar
ve kurulufllar yasal olarak birtak›m hizmetleri de bizlerden almak zorunda.
Bu, pek çok mühendislik dal›n›n elinde olmayan bir nimet. Ama biz, kendi
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Bölümümüz ad›na, biliflim ve informatik politikas› oluflturmaya u¤rafl›yoruz
ve bu alanda da ö¤retim üyesi yetifltirmek için ciddi birtak›m yat›r›mlar, ciddi
birtak›m kaynaklar ay›r›yoruz diye düflünüyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Çok teflekkür ederim. Bu panelin amac›, farkl› disiplinler
aras›nda e¤itimde iflbirli¤inin en iyi bir flekilde nas›l sa¤lanabilece¤iyle
ilgili görüflleri ortaya koymak. Tahsin hocama bir soru yöneltmek istiyorum.
Bafltan beri bak›yorum, bu çal›fltayda sunulan bildiriler aras›nda çok
say›da ortak sunumlar var. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleriyle,
tar›mdan, hidrolojiden, jeolojiden araflt›rmac›lar bir araya gelmifller ve baz›
yay›nlar yapm›fllar. Bir ortak çal›flma mant›¤› bu yay›nlarda kendini gösteriyor.
Güzel bir durum. Bunun d›fl›nda, kiflisel olarak da biliyorum; e¤er bizim
meslekten araflt›rmac›lar örne¤in co¤rafya, tar›m, hidroloji, arkeoloji, jeoloji
vb. konularda uygulama çal›flmas› yap›yorlarsa, hemen bu birimlerden
araflt›rmac›larla iliflki kurma gayreti içerisine giriyorlar. Ancak, bunun
aksinin de olmas› gerekir. Yani, uzaktan alg›lama ve CBS kullananlar›n
bizlerden e¤itim ve uygulama aç›s›ndan destek istemesi gerekir diye
düflünüyorum
Bunun bir ad›m ötesine gitti¤imiz zaman, kendi birimlerimizde, biraz önce
Erkan arkadafl›m›z›n da söyledi¤i gibi, araflt›rma görevlilerinin de farkl›
branfllara girmesi fleklinde bir durum söz konusu oluyor mu acaba? Ziraat
Fakültelerinden veya di¤er fakültelerimizden gelen hocalar›m›z›n, acaba bu
konularda e¤itim alm›fl kiflilerle olan iliflkileri ne flekilde? Tahsin hocama KTÜ
aç›s›ndan soray›m, kendi çal›flmalar› aç›s›ndan soray›m: bu farkl› disiplinlerin
iflbirli¤i için bu söylediklerim yeterli mi ? yoksa, baflka önerileri var m›?
‹kinci sorum da yine terminolojiyle ilgili olacak; çünkü daha önce sürekli
olarak de¤inildi. “NDVI” diyoruz, “uydu” diyoruz, “sensör” diyoruz “alg›lay›c›”
diyoruz, de¤iflik teknik kelimeler kullan›yoruz. Bu terminoloji olay› sadece
uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemlerinde kendini göstermiyor. Dikkat
ettim; örne¤in, ziraatç›lar›n bir k›sm› “vejetasyon” diyor, bir k›sm› “bitki
örtüsü” diyor. Daha bir sürü örnekler yazd›m buraya. Yani bu sorun genelde
var. Yani biz, tüketici bilim insanlar› oldu¤umuz müddetçe, ABD de üretici
oldu¤u müddetçe, daima onlar›n üretti¤i kelimelere hep karfl›l›k aramaya
devam edece¤iz. Ama hiç olmazsa oturan Türkçe kavramlar› da kullanmak
laz›m, örne¤in uydu yerine satelit demenin de bir manas› yok. Bu konularda
sizin görüfllerinizi de almak istiyorum. Buyurun Say›n Tahsin hocam.
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Prof. Dr. TAHS‹N YOMRALIO⁄LU- Teflekkür ediyorum say›n hocam. S›ra
bana gelene kadar çok farkl› konular gündeme geldi; ama bafllang›çta,
hocalar›m daha çok yüksekö¤retim taraf›ndan olaya bakt›. Biz flimdilik oraya
fazla girmeyelim, zira konu çok derin ve ço¤u kez bizim d›fl›m›zda flekilleniyor;
ama sonuçta büyük bir soru iflaretinin ortada oldu¤u tespit edilmifltir. Ben
izninizle CBS’nin bizim için gerçekten ne ifade etti¤i üzerinde biraz durmak
istiyorum.
Dünya’da CBS’nin duayenleri niteli¤inde birkaç kifliden bir tanesi de Prof.
Carl Steinitz’dir. Kendisi, co¤rafi bilgi sistemiyle ilgili olarak uzun y›llar önce
flunu vurgulam›flt›r: “günümüzde bilgi ça¤›n› yafl›yoruz ve bilgisayarla birlikte
yafl›yor olduk; ancak, acaba bizler, bu teknolojiden, yani co¤rafi bilgi
sisteminden gerçekten yeterince veya daha fazlas›yla yaralanabiliyor
muyuz?” Bence bugün irdelenmesi gereken temel sorun budur. Olaya
tümden bakt›¤›m›zda, evet bugün co¤rafi bilgi teknolojisinin varl›¤›n›
görüyoruz ve bu teknoloji sürekli gelifliyor ve geliflecek de. Önemli olan, bu
teknolojiyi gerçekten alg›lay›p, onu özümseyip, toplumun hizmetine nas›l
sunabildi¤imizdir. E¤er konuya böyle bakarsak, bugün gelinen noktada da
flunu görüyoruz ki: bugün oldu¤u gibi önceden de kaynaklar vard›; ama
kaynaklarla ilgili bilgi sahibi olmak ya da daha özele indirgersek, veri edinmek
oldukça güçtü. Biliyoruz ki, elimizdeki bilgiler, veriler ne kadar çok ve çeflitli
olursa, toplumsal yaflam için çok daha do¤ru ve etkin kararlar verebilece¤iz.
‹flte uzaktan alg›lama gibi bir teknoloji devrimiyle birlikte, art›k çok genifl
alanlar›n çok daha detayl› bilgilerine sahip olduk. Yaln›z bu yetmiyordu,
çünkü bu bilgilerin çok etkin bir biçimde de yönetilmesi gerekiyordu. Bir
yandan da bilgi teknolojisi ile bilgi sistemleri ortaya ç›karak, bilginin yönetimi
fevkalade önemli hâle geldi. Tüm bu geliflmeler, esas›nda fark›nda olmadan
bizleri, t›pk› bu salonda oldu¤u gibi, bütünlefltirmifl ve bir araya getirmifltir.
Ben bunu CBS’nin bir gizli gücü olarak görüyorum.
Böylece Carl Steinitz’e de bir gönderme yapm›fl olal›m. Asl›nda CBS’nin
bize sundu¤u güçleri, ülkemiz aç›s›ndan gerçekten yeterince
keflfedebildi¤imizi düflünmüyorum. Teknoloji fazlas›yla mevcut, ancak
her nedense biz hâlâ ona çok uzakta duruyoruz. Sanki bir utangaçl›k var
gibi. Bunun nedenini yöneticilerimize, yani karar vericilerimize sormak
gerekiyor.
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‹flin do¤as›na bakt›¤›m›zda, hepimiz ayn› co¤rafyay› paylaflsak da, farkl›
olaylar› ve özellikleri konufluyoruz veya gözlüyoruz; örne¤in bir foto¤rafa
bakt›¤›m›zda, herkes o foto¤rafta kendi gözünün ay›rt edebilece¤i
çözünürlükteki veya ilgi duydu¤u alana odaklan›yor. Ancak sonuçta, ortada
bir bütün foto¤raf var. Bugün, farkl› meslekler iflte bir araya gelerek bir
bütün foto¤raf oluflturma çabas›ndad›r. Bu anlamda öncelikle mevcut bilgileri
paylaflmak gibi bir süreci yafl›yoruz. Bana göre bu do¤al bir süreç. Belli ki
bu süreç daha da h›zla yaflanarak birbirini tan›mayan farkl› disiplinleri
birbirine mecbur k›lacakt›r. ‹flte o zaman ortak dil veya terminoloji kendili¤inden
bu süreçte oluflacakt›r diye düflünüyorum. Bu noktada bence kavramlar›n
kendisinden ziyade, içerikleri çok daha anlaml›d›r. Öncelikle konular›n
kapsam› do¤ru alg›lanmal›d›r. Aksi hâlde yanl›fl alg›lama yanl›fl ifadelere
neden olacakt›r. Hocam›n da dedi¤i gibi, biz de, “arazi örtüsü mü desek,
bitki örtüsü mü” gibi, terminoloji anlam›ndaki sorunlar› elbette yafl›yoruz.
Bunlar hâlâ çözülmedi. Ama burada oldu¤u gibi farkl› disiplinlerin daha
s›kça bir araya gelmesiyle bu tür sorunlar›n zaman içerisinde netleflerek
ve olgunlaflarak ortadan kalkaca¤›na ve kal›c› dil birli¤inin oluflaca¤›na
inan›yorum.
CBS aç›s›ndan di¤er bir önemli sorunu, buradaki konuflmalara da
bakt›¤›m›zda, “CBS’nin kurumsallaflmas›” olarak alg›l›yorum. Bana göre,
bunun, sadece üniversitelerin bir araya gelerek, biraz önce hocalar›m›n
dedi¤i gibi, ‹stanbul'da veya Ankara'da, sadece e¤itim veren bir araflt›rma
kurumuyla olmas› mümkün de¤il. Nitekim bu konuda birçok uygulama da
var ülkemizde. Bilindi¤i üzere, örne¤in Ankara’daki bir üniversitemizde,
biraz önce Mustafa hocan›n belirtti¤i gibi, de¤iflik üniversitelerden ve de¤iflik
alanlardan mezun insanlar›n, k›sa bir süreçte, daha çok co¤rafi bilgi sistemleri
konusunda uzmanlaflt›r›l›p, tekrardan üniversitelerde göreve bafllat›lmas›
gibi baz› uygulamalar var. Bana göre bu yaklafl›mlar çok tehlikeli. Özellikle
de ö¤retim eleman› yetifltirme gibi çok ciddi bir hususta yap›lanlar yetersizdir.
Yetersizli¤i flu anlamda ifade etmek istiyorum. Bu tür programlar› alacak
uzmanlaflacak kiflilerin mutlaka lisans düzeyinde ileri düzeyde harita temelli
bilgilerle daha önceden donat›lm›fl olmas› gerekiyor. Çünkü bu k›s›m,
CBS’nin çekirdek katman›d›r. Aksi hâlde, özelde yap›lm›fl bir CBS uygulamas›
gibi alg›lanan bu programlar ile konu yüzeysel olarak ele al›nm›fl olaca¤›ndan,
kalite yönünde çok ciddi sorunlar ile karfl›lafl›lacakt›r. Nitekim konumsal
bilgi kullan›m›nda günümüzde her geçen gün yaflanan kalite sorunu bunun
bir sonucudur. Bu anlamda, uzmanlaflmaya yönelik k›sa dönemli kurslar
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maalesef kaliteyi etkiliyor. Bu tür yaklafl›mlar konuyu basite indirgemekle
eflde¤er olup, ileride telafisi mümkün olmayacak hatalara neden olacakt›r.
Bunlar›n sonuçlar›n›, tekrarl› ifller ve kaynak israflar› fleklinde güncel
uygulamalarda zaten görmekteyiz.
Bana göre, bugün Türkiye'de CBS aç›s›ndan yaflanan önemli s›k›nt›lar›ndan
bir tanesi de, “veri” noktas›ndaki belirsizlik ve kalitesizliktir. Bugün, kimin,
hangi kalitede veri üretti¤i ve istedi¤i tam olarak ortaya konulabilmifl de¤ildir.
Bugün yap›lan araflt›rmalara bakt›¤›m›zda, evet, sevindirici olan hususlardan
biri fludur: art›k bir araya gelip ekip çal›flmas› yapabilecek durumday›z,
zaten teknoloji de bunu zorunlu k›l›yor. Dolay›s›yla, farkl› disiplinler bir
flekilde bir araya geliyor art›k. Biraz önce hocam›n dedi¤i gibi, biz de
üniversitemizde jüri oluflturmada baz› kal›plar› de¤ifltirmek zorunda kald›k.
Jürimize sa¤l›kla ilgili bir t›p doktoru koyabilmek için baz› bürokratik engellerle
karfl›laflt›k, bunlar afl›ld› ve sonunda t›pç›lar bizi keflfetti, biz de onlar›.
fiimdi, farkl› disiplinler birbirini keflfeder oldu. Ancak, burada temel sorun
yine de “veri”. Veri flundan dolay› önemli: veri oldu¤u sürece birçok araflt›rmac›
daha çok üretebilecektir, daha fazla konuflabilecektir, istatistik de¤erlerini
daha fazla karfl›laflt›rabilecektir. Ancak, “veri nereden, nas›l edinilecek?”
sorusu vard›r. Esasen burada bir miktar da kaynak problemi karfl›m›za
ç›k›yor. Bugün, b›rak›n kamu kaynaklar›n›, üniversitelerin araflt›rmalara
verdi¤i bilimsel destekler maalesef çok k›s›tl›. Bu noktada, en az›ndan
araflt›rma projeleri düzeyinde, belki bilimsel çal›flmalar›n öncüsü olmas›
için TÜB‹TAK’a büyük görevler düfltü¤ü kanaatindeyim. CBS anlam›ndaki
araflt›rmalar› destekleyecek, yönlendirecek, ayn› zamanda kurumsal
eflgüdümü sa¤layacak bir organizasyona gerçekten ihtiyaç var. Önceki
y›llarda Konya’da bir CBS Çal›fltay›na kat›lm›flt›m. Orada da bu
kurumsallaflma konusu gündeme geldi¤inde flöyle bir somut önerim olmufltu:
“Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri Enstitüsü” oluflturulmal› diye. Bütçesiyle ve
özerk idari yap›s›yla, yar› akademik, yar› kamu idaresi içerikli bir eflgüdüm
kurumu biçiminde. Elbette bunun yap›sal durumu tart›fl›labilir. En az›ndan,
böylesi bir yap›lanma üst düzeyde bir flekillendirme ve yönlendirme
sa¤layabilir diye düflünüyorum. Çünkü co¤rafi bilgi sistemleri bugün birçok
meslek disiplininin kullanaca¤› ortak bir dil hâline geldi. Art›k “co¤rafya dili”
evrensel bir dil olarak tan›mlan›yor. O zaman bu ifle, ülke olarak, yöneticilerin
ve politikac›lar›n duyars›z kalmamas› gerekir.
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Tüm bunlar›n yan›nda, bir de flöyle bir sorun görüyorum: daha çok, genç
kuflak araflt›rmac› arkadafllar›m›z temel hedeflerini sadece yurt d›fl›nda
yay›n yapmak olarak belirlemifller gibi. Belki hakl›d›rlar, mevcut koflullar
onlar› bu yöne zorluyor olabilir. Ancak bu yaklafl›mlar, enerjilerimizin farkl›
yöne odaklanmas›ndan dolay›, ülkemize yönelik uygulamal› proje
çal›flmalar›n› a¤›rlaflt›r›p geciktirmektedir. Oysa üniversitelerimizin kurulufl
gerekçelerinde, öncelikle bölgesel, yani yerel sorunlara çözüm üretme esas›
vard›r. Bence bu husus gözden kaçmamal›. Biz, teknolojiyi ve bilimi
kullanarak, ülkemizdeki yerel de¤erlere ve sorunlara çözüm mü üretmeliyiz,
yoksa yap›lan araflt›rmalar›m›z mutlaka SCI bazl› m› de¤erlendirilmeli. Bu
ikilemin çözüme kavuflturulmas› gerekiyor diye düflünüyorum. Hocalar›m›n
belirtti¤i gibi, bu konu da YÖK’e ba¤l› bir husus elbette.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Yaln›z, bu yay›n iflinin olumlu bir taraf›, farkl› disiplinleri
bir araya getirmeye bafllamas›. Arkadafllar›m›z akademik yükselme/atama
konular›nda gayret gösteriyorlar. Bu amaçla birtak›m yay›nlar ç›karabilmek
için de farkl› disiplinlerle iliflkiler kurarak ortak çal›flmalara da giriyorlar. Yani
farkl› disiplinler birbirlerini bu sayede tan›ma ortam› buldu. Bu da bir olumlu
yan› diye düflünüyorum. Yani flu soruya cevap ar›yorum. “Bu farkl› disiplinlerin
verimli bir iflbirli¤i için neler yapabiliriz?” Bak›n örne¤in burada, Science
Citation Index yay›nlar konusuyla bir ba¤lant› kurabildik.
Prof. Dr. TAHS‹N YOMRALIO⁄LU- Say›n hocam yanl›fl anlafl›lma olmas›n;
yay›n noktas›nda, SCI iflini bir tarafa b›rakal›m gibi bir fley alg›lanmas›n.
Ancak bu iflin tek koflul gibi dikkate al›nmas›n›n eksik bir yaklafl›m olmas›ndan
söz ediyorum. Yoksa akademik yükselmeler için SCI yan›nda baflkaca
birçok kriterin de dikkate al›nmas› gerekti¤ini hepimiz biliyoruz. Yerel bir
soruna proje bazl› çözüm üretmek de bunlardan biri olmal›d›r bence.
“Disiplinleraras› nas›l daha iyi oluruz?” diye düflündü¤ümüzde, biraz önce
hocam›n sordu¤u soruyu da yan›tlamak aç›s›ndan, maalesef ülkemizde
kurumlar aras› bir iletiflim kopuklu¤u var; bu gerçek. Ancak bu hususta
aynay› biraz da kendimize tutmam›z gerekiyor. Bu sorun nas›l afl›labilir?
Benim yurtd›fl›nda e¤itim ald›¤›m s›ralarda -biri Amerika’da olmak üzereKanada’daki jeodezi Bölümleri her y›l dönüflümlü olarak farkl› bir Bölümde
bir araya gelerek görüfl al›fl veriflinde bulunuyordu. Bu görüflmeler geleneksel
hâle gelmiflti ve sadece lisansüstü düzeyde yap›lan çal›flmalar, ö¤renci ve
dan›flman hocalar›n bulundu¤u ortamda konufluluyordu. Temel amaç,
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yap›lan çal›flmalar› özetle sunarak, tart›flmak, ortak çal›flma alanlar›n›
belirlemek ve çal›flmalarda bir bütünlük sa¤lamakt›. Böylece örtüflen ve
örtüflmeyen k›s›mlar belli oluyordu. Bence böyle bir gelenek, yap›lan
araflt›rmalar›n ve çal›flmalar›n verimini çok olumlu yönde etkileyecektir.
Tabi belirtmek isterim ki, bu bir ortak çal›flma kültürüdür. Biz buna ne kadar
haz›r›z onu da sorgulamak gerekir. Özellikle üniversitelerimizde, b›rak›n
farkl› Bölümleri, ayn› Bölümde dahi, kimin, nas›l bir çal›flma yapt›¤› birçok
yerde bilinmemektedir. Kald› ki, biz “ülke genelinde, farkl› meslek
disiplinlerinde bu ifl nas›l oluyor” diye bak›yoruz. Dolay›s›yla, bu dü¤ümü
çözecek giriflimlere de gerçekten ihtiyaç var. Örne¤in bu Çal›fltay buna bir
model olabilir. En az›ndan internet ortam›nda dahi, yap›lanlar›n paylafl›lmas›,
her birimin veya kurumun yapt›¤› çal›flmalar›n rapor niteli¤inde web ortam›nda
depolanmas› mümkün olabilir. Günümüzde art›k mutlaka co¤rafi anlamda
bir mekânda toplanmak da gerekmiyor. Dolay›s›yla, ortada böyle bir görev
de var. Tabii, “kim, nas›l bu ifli yapabilecek?” noktas›nda yine soru iflaretleri
var. San›r›m burada bitirmem gerekiyor. Sabr›n›z için tekrar teflekkür eder,
sayg›lar sunar›m.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ediyorum. Say›n Mustafa Türker, flimdi söz
s›ras› sizde. Özellikle Hacettepe Üniversitesi’nde henüz daha ö¤renci de
olmad›¤› için, Bölüm kurulum aflamas›nda. Bu konuda çaba harcad›¤›n›z›
biliyoruz. Siz, tüm bu söylenenlere ne diyorsunuz? Örne¤in, “yeterli alt yap›
yoksa Bölüm kurman›n da bir esprisi yok” denildi. Bu noktadan hareketle,
sizin de görüfllerinizi alal›m. Buyurun.
Doç. Dr. MUSTAFA TÜRKER- Teflekkür ediyorum. Bölümümüzün alt
yap›daki en önemli eksikli¤i, daha önce belirtti¤im gibi, ö¤retim eleman›nda
yaflan›yor. Di¤er panelist arkadafllar›m, hocalar›m bu konuya derin bir
flekilde de¤indiler. Fakat ben, bir noktadan bafllamak gerekti¤i
düflüncesindeyim. Yani minimum say›y› tamamlad›ktan sonra e¤itimin
bafllamas› gerekti¤i ve bu e¤itime bafllamayla, alttan beslenen ö¤rencilerden,
ya da y›llar itibar›yla yeni gelecek elemanlarla bu e¤itimin sürdürülmesi
gerekti¤i düflüncesindeyim.
Disiplinleraras› çal›flmalara bakt›¤›mda, biraz önce Derya hocam›n çok
güzel bir tespiti oldu, bu tespite kat›lmamam mümkün de¤il. Asl›nda buradaki
sunumlar›n yüzde 80’i disiplinleraras›. Bu da disiplinleraras› çal›flman›n
yo¤un bir flekilde yap›ld›¤›n› gösteriyor.
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Benim, ODTÜ’deki 7-8 y›ll›k e¤itim çal›flmalar›mda gördü¤üm bir nokta
var. Ben, size, disiplinleraras› bir anabilim dal›ndaki deneyimimi anlatmak,
aktarmak istiyorum. ODTÜ’deki bu anabilim dal›n›n ismi de Jeodezi ve
Co¤rafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dal›.
Tahsin hocama kat›l›yorum, böyle bir merkezin kurulmas› düflüncesindeyim
ki, böyle bir merkezin kurulmas›nda belki öncü olan ülkelerden bir tanesi
Kanada. Orada da Canada Centre For Geomatics diye, yani Kanada
Jeomatik Merkezi diye bir kurum var bu ifllevleri üstlenmifl. Benzer bir
kurumun da Türkiye'de olabilece¤i düflüncesindeyim.
Yine ODTÜ’ye dönüyorum. Bizler ODTÜ’deyken, ben ODTÜ’deyken, farkl›
disiplinlerden -ki, bu disiplinler 8’e, 10’a kadar ç›kt›- ö¤renciler geliyordu.
Bu disiplinleraras› çal›flmalar nas›l tamamlan›yordu? Her disiplinden
hocalar›n katk›lar›yla tamamlan›yordu. Fakat orada gördü¤üm bir eksikli¤i
söylemeden geçemeyece¤im. fiöyle bir eksiklik gördüm orada: diyelim ki,
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nden ya da fiehir Planlama Bölümü’nden
ö¤renciler geldi; fiehir Planlama Bölümü’ndeki ö¤rencimiz, ya da ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü’ndeki ö¤rencimiz bir çal›flma yapacak; bu çal›flmay›
yine kendi alan›nda yap›yor. Yani konu olarak yine flehir ve bölge planlamada
ve yine flehir ve bölge planlama Bölümündeki hocayla beraber. Bu,
asl›nda tam da multidisipliner bir çal›flma olmuyor. Böyle bir eksiklik söz
konusu.
Tabii ben olay› Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü’ne getirmek
istiyorum. GIS ve uzaktan alg›lama olarak olaya bakaca¤›m. Kaynak
yetersizli¤i konusunda cevab›m, hem evet, hem hay›r. Evet; çünkü TÜB‹TAK,
günümüzde art›k oldukça hat›r› say›l›r miktarda kaynak sa¤lamakta ve
ço¤unuz biliyorsunuzdur, bir de kamu projeleri, yine TÜB‹TAK’›n 1006 ve
1007 projeleri gündemde. Milyon dolarl›k projeler bunlar. Yani disiplinleraras›
çal›flmaya önayak olabilecek, finanse edebilecek kaynak var gibi. Hay›r;
çünkü Hacettepe Üniversitesi’nin stratejik plan›n› inceledi¤imde, rektörümüzün
verdi¤i rakamlar do¤rultusunda bir rakam söyleyece¤im size. Almanya’da
ve Fransa'da e¤itime ayr›lan para yaklafl›k 60 milyar dolar, ülkemizde ise
yaklafl›k 5 milyar dolar. Yani aradaki fark› da görmekte fayda var. Fakat
biraz önce de belirtti¤im gibi, asl›nda gözüme çarpan farkl› bir fley var. Ben,
kaliteyi talebin art›raca¤› düflüncesindeyim.
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Ben, 1997 y›l›nda ODTÜ’de göreve bafllad›¤›m zaman masamda bir rapor
buldum; yani masamda derken, odada. TÜB‹TAK MAM taraf›ndan yapt›r›lm›fl
bir çal›flma. TÜB‹TAK MAM, 1995 y›l›nda, yurtd›fl›ndan gelen bir profesör
hocam›za bir çal›flma yapt›rm›fl. “Türkiye'de co¤rafi bilgi sistemleri ve
uzaktan alg›lama: bu iki disiplinde eleman aç›¤› ne kadar?” diye kapsaml›
bir çal›flma yap›lm›fl, bir rapor haz›rlanm›fl. Yanl›fl hat›rlam›yorsam, bu
rapordaki rakam 3600 kifli gibi rakamd›. Yani Türkiye'deki ihtiyaç say›s›
3600. fiu anda kaç kifliyiz bilmiyorum.
Yaln›z, yine gelmek istedi¤im baflka bir nokta var, o da flu: 3600 yetiflmifl
elaman var m› ülkemizde? Ben, flahsen bilmiyorum. Bu kadar talep var m›,
ki var deniliyor raporda. Benim dikkatimi çeken fley flu: son birkaç
senedir meraktan dolay› tüm ifl alanlar›na bak›yorum, ben, flimdiye kadar,
ifl alanlar›nda, gerek co¤rafi bilgi sistemi uzman›, gerek uzaktan alg›lama
uzman› olarak iki, ya da üç taneyi geçen ilan görmedim. Bunu da bir
soru olarak ortaya at›yorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar Derya
hocam.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ediyorum say›n Türker. Ben art›k soruyu
tekrar etmek istemiyorum. Ayn› noktaya gelece¤iz, yani özellikle farkl›
disiplinlerin çal›flmas› konusuna. Buyurun Say›n Kavzo¤lu.
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU - Hocalar›m çok önemli konulara temas
ettiler. Tabii sona kal›nca, bu konular›n hepsini üst üste koymak ve
de¤erlendirmek isterim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ama mümkün mertebe soru olarak b›rakmay›n da,
cevab› da olsun lütfen.
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU- Tabii, tabii. Sunumumda, sorular›n yan›nda
çözüm önerileri de yer alacak. Öncelikle disiplinler aras› çal›flmaya de¤inmek
istiyorum. Bizim, kurum olarak bir avantaj›m›z var diye düflünüyorum;
göreceli olarak daha küçü¤üz ve belki de bu yüzden di¤er disiplinlerle
diyalo¤umuz daha iyi. Bence Bölümler büyüdükçe problemleri de art›yor.
Biz, Çevre Mühendisli¤i Bölümü ile ayn› binaday›z, çok rahatl›kla birlikte
çeflitli projeleri gelifltirebiliyoruz. Çok ortak alan›m›z var, örne¤in, kirlilikler
konusu. Bu, su kirlili¤inden toprak kirlili¤ine kadar do¤ada olabilecek birçok
kirlilik çal›flmas›nda uzaktan alg›lamay› veya bunlar›n bir flekilde co¤rafi
43

bilgi sistemlerine dahil edilmesini içeriyor.
Bence, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ortak çal›flma yapabilecek
oldu¤umuz flehir ve bölge planc›lar›, çevre mühendisleri, hatta biyologlarla
daha s›k› çal›flmalar yapabiliriz. Mesela deniz biyolojisiyle ilgili uzaktan
alg›lama uygulamalar› var ve Türkiye'de ihmal edilen bir konu bu. Bu konu
üzerinde yeterince çal›fl›ld›¤›n› düflünmüyorum. Biz bu konuda çal›flmalara
bafllad›k ve bu konuda projeler üretmeyi planl›yoruz.
Multidisipliner çal›flmalar yap›l›nca, o alanda çal›flan arkadafllar› da bir k›s›r
döngü içerisine sokmaktan kurtar›yoruz bence. Çünkü uzaktan alg›lama
ve özellikle CBS’nin hemen hemen her alana çok büyük katk›s› oluyor ve
bu, belediyelerdeki yenilenmede de kendini gösteriyor. Klasik yap›lan
çal›flmalar genelde pek itibar görmüyor son günlerde, ama multidisipliner
oldu¤u zaman konu daha özendirici hâle geliyor bence ve prim veriliyor.
Bu, yurtd›fl›ndaki projeler aç›s›ndan da böyle. Yani Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve
Program›’nda yap›lan projelere bakt›¤›m›z zaman da yine multidisipliner
birçok projeyi görebiliyoruz. Onun için, Türkiye'de birbirimizi soyutlamaktansa
beraber çal›flmay› ö¤renmeliyiz. Kadir hocam›n dedi¤i gibi, biz birbirimizi
genelde pek desteklemiyoruz, ilgilenmiyoruz; yan komflumuz ne çal›fl›yor,
onu bile bilmiyoruz, odaya girince bilgisayar ekran›n› kapatan arkadafllar
bile olabiliyor maalesef. Türk toplumu olarak art›k ortak çal›flmay›, s›rt s›rta,
el ele vermeyi ö¤renmemiz laz›m. Yani böyle birbirimizden bir fleyler
saklayarak de¤il; bir ormanc›yla güzel bir çal›flma yapmak, bir çevreciyle,
bir jeologla araziye ç›k›p, onlar›n yapt›¤› ölçümlerle bizim yapt›¤›m›z ölçümleri
birlefltirmek; bir jeomorfolojik çal›flmada toprak kaymas› riski analizi yapmak
daha önemlidir diye düflünüyorum. Ama y›llard›r bunlar yap›lm›fl de¤il. Yani
bu konuda belki biz haritac›lardan kaynaklanan bir sorun var, belki di¤er
taraftan kaynaklanan bir sorun var; ama bunlar› aflmak için üzerinde
gere¤ince durmam›z laz›m.
Bence, harita mühendisli¤iyle ilgili problemlerimizin en bafl›nda, aç›lan yeni
Bölümlerle ilgili s›k›nt› geliyor. Çünkü az önce arkadafl›m da burada belirtti,
flu anda aç›lm›fl 6 tane yeni Jeodezi Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü,
personeli olmad›¤› için e¤itim-ö¤retim çal›flmalar›na bafllayam›yor.
Arkadafllar›m›z›n oradaki enerjisi de bofla gidiyor diye düflünüyorum. Yani
6-7 ö¤retim üyesi olmufl olsayd› flu anda onlara e¤itim veriyorlard› ve birçok
yeni mezun verecek durumda olurlard›.
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PANEL YÖNET‹C‹S‹- Bu, ilgisizlikten dolay› olan bir konu mu, yoksa
maliyeyle mi ilgili?
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU - Bence plans›zl›kla ilgili bir konu. Bu konu,
Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Plans›z bir flekilde Bölümler
aç›ld›. Ö¤retim görevlisini yetifltirme hiç düflünülmedi. Mesela flöyle bir fley
olabilirdi: “biz, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nü özendirmek istiyoruz,
6 tane daha yeni Bölümü 5 y›l sonra açmay› planl›yoruz” denilseydi ve bu
5 y›ll›k süreç içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi’ndeki -ki bunlar bence Türkiye'de haritac›l›k alan›ndaki
üç sac aya¤›d›r- doktora programlar›nda özel bir uygulama yap›l›p 10’ar
kiflilik, 5’er kiflilik doktora program›yla bu arkadafllar çok üst düzeyde
donat›lsayd›, personel ihtiyac› bir flekilde karfl›lanabilirdi.
Yurtd›fl› bir çözüm mü? Ben de yurtd›fl›nda bulundum, birçok arkadafl›m›z
da bulundu, yurtd›fl›n› direkt bir çözüm olarak göremiyorum. Çünkü YÖK
istatistiklerine göre, özellikle ABD’ne giden arkadafllardan yüzde 40’a yak›n
k›sm› geri dönmüyor. Bunlar hem bizim için kay›p, hem ülke için kay›p.
Ülke için derken, bizim Bölümlerimiz için kay›p. Arkadafl›m›z, “yurtd›fl›na
iki eleman gönderece¤im, 4 y›l bekleyece¤im, sonra Bölüm açaca¤›m”
diyor, ama biri veya ikisi birden geri gelmeyince ne olacak, bir 4 y›l daha
m› bekleyece¤iz? Yani bu tür s›k›nt›lar›n hep bafllang›çtaki planlama
eksikli¤inden kaynakland›¤›n› düflünüyorum. Bafllang›çta planl›, programl›
bir düzenleme yap›lmay›p, “önce Bölüm açal›m, sonra eleman›n›, masas›n›,
sandalyesini buluruz” anlay›fl›yla hareket edilerek Bölümler aç›ld› maalesef
ve bu noktaya gelindi.
Tabii, burada personel ihtiyac›n› karfl›lamak için çeflitli çözümler önerilebilir.
‹stanbul bunun için en ideal yerdir ve ‹stanbul'da doktora programlar› falan
yap›labilir, eleman yetifltirilebilir denildi az önce. Bence, sadece ‹stanbul
de¤il, baflka noktalarda da bu yap›lmal›.
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi - Özür dilerim. Tek bir yer olarak söz etmedim,
örnek verdim.
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU - Merkezler olarak düflünülmeli ve bu
merkezler de ö¤retim üyesi ihtiyac›na acil çözüm getirmeli bence. fiu anda
6 tane lisans Bölümü, 2-3 tane de yüksek lisans Bölümümüz e¤itim-ö¤retim
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faaliyetlerine personel eksikli¤inden dolay› bafllayam›yor. fiu an itibar›yla
en az 50 ö¤retim üyesine ihtiyaç var ki, kaliteli bir e¤itim verilebilsin. Kaliteli
e¤itimden kast›m da fludur: bütün anabilim dallar›nda en az›ndan bir ö¤retim
üyesinin bulunmas› laz›m ki, biz de o gelen ö¤renciyi donatabilelim. Biz de
o s›k›nt›y› yafl›yoruz. Bütün alanlara yetiflmemiz mümkün de¤il. Yani her
alana iliflkin en az›ndan bir kifli oldu¤u zaman, ö¤renciye ayn› zamanda
branfllaflma imkân› verebiliyorsunuz. Yani, “siz özellikle flu konuda kendinizi
yetifltirmek istiyorsan›z bu hocaya gidin” fleklinde bir yönlendirme yap›labilir.
Bölümümüzde böyle bir uygulama var. Bunu diyebilmeniz laz›m. Ama
maalesef personel s›k›nt›s› yüzünden bunu diyemiyoruz. Bunun
çözümlerinden bir tanesi de flu: bugün büyük üniversitelerimizde bir y›¤›lma
var, bunu nas›l da¤›tabiliriz? fiu anda, plans›z bir bafllang›ç yap›ld›¤›ndan
yeni personel yetifltirme imkân› yok; belki personel da¤›t›m›yla k›sa süreli
bir çözüm yap›labilir. Bunlar›n hepsi belki beyin f›rt›nas›, beyin jimnasti¤i
yap›larak yap›lacak fleyler. Teflekkür ederim.

PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ayhan hocam, Üniversiteleraras› Kurulla da bu
konunun ilgisi var m› veya oralarda da bunlar görüflüldü mü? Sizi bulmuflken,
bu konuda bizi ayd›nlatabilir misiniz?
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Asl›nda konuflacak çok fley var; ama tabii, her
fleyi Üniversiteleraras› Kurul’dan, YÖK’ten, ya da üniversitenin rektöründen
bekleyecek olursak, genç arkadafllar›m›z da bizler gibi h›zla yafllan›rlar.
Sonuç olarak, söz verdi¤iniz için, tart›fl›lan konuya de¤inmek istiyorum.
Ne yaz›k ki, yüksekö¤retimin “Stratejik Plan” denilen çal›flmas› çok yeni
haz›rland› ve hemen her konusunda çokça öneri bulursunuz. Dolay›s›yla,
Türkiye'nin flu anda yüksekö¤retim politikalar›n› belirleyen bir belgesi yok,
bir stratejisi yok. ‹flin politik taraf›na burada de¤inmek istemiyorum. YÖK’ün
haz›rlatt›¤› Strateji Plan›’n›, asl›nda tam bir “stratejik korunma plan›”, YÖK’ün
kendini koruma plan› diye de düflünebilirsiniz. Ben öyle düflünüyorum.
Türkiye'de, tümden gelerek sorunlar›n çözülmesini beklersek, gerçekten
çok bekleriz. Bir örnek vermek istiyorum. Zaman zaman kendi aram›zdaki
sohbetlerde, 68 kufla¤› olmakla övünürüz veya en az›ndan o kufla¤› bugün
ne kadar temsil edip edemedi¤imizi konufluruz. O zaman, çok hayalî
hayallerimiz vard›; biliyorsunuz, “Türkiye'yi kurtarmak” gibi. O gün için
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kan›mca olanakl› olmayan ütopyalar›m›z vard›. Yaflad›¤›m›z 40 y›ll›k süreçte
de bunun yanl›fl oldu¤unu görmezden gelemeyiz. Yani böylesine büyük
hedefler, büyük ütopyalar güzeldir; ama bunun en az›ndan insanlar›n yaflam
sürecine de s›¤mas› beklenir.
fiunu söylemek istiyorum: biz, bu hayallere bulundu¤umuz bilim dal›ndan
bafllayal›m, Bölümden bafllayal›m, üniversiteden bafllayal›m. Yani Türkiye'yi
gelifltirmenin, kalk›nd›rman›n yolu buradan geçecek. Size bir cevap de¤il,
ama genel olarak ben de hep böyle düflünüyorum; yani görev ald›¤›m her
yerde, her birimde, yöneticilik görevinde, “kendi birimimi, Bölümümü,
fakültemi ya da üniversitemi ça¤dafl uygarl›k seviyesinin üstüne nas›l
getirebilirim?” diye düflündüm. Hepimizin art›k böyle bakmam›z gerekti¤ini
düflünüyorum.
Üniversitelerin mali ve idari özerkli¤e sahip olmas›n› bekleyemeyiz, bunun
bedelini ödemedi¤imiz sürece bekleyemeyiz ve bu mücadeleyi vermedi¤imiz
sürece de olmayacakt›r, kurumsal yap›laflma da gerçekleflmeyecektir.
Maalesef kurullarda bunlar konuflulmuyor. Zaten oras› üst düzeyde kararlar›n
al›nd›¤› mekanizmalar. Bunun ortam› bu mekânlard›r. Burada çözüm
üretmemiz laz›m. Biz, daha çok elefltiren bir toplumuz. Bu toplant›n›n
sonunda, arkadafllar birtak›m öneriler yazacaklar, bir yerlere gidecekler.
Belki Derya Bey bunu alacak, önce Bölüm baflkan›yla konuflacak, dekan›yla
ve rektörüyle konuflacak, belki bir yerde Üniversiteleraras› Kurul’a gidecek.
Yani “talep eden olmal›y›z” derken, söylemek istedi¤im fley buydu.
‹nterdisipliner konularda da gerçekçi olmam›z laz›m. Yani bir araya gelmek
demek -burada oldu¤u gibi- beraber çal›flmak anlam›na gelmiyor. Arkadafllar
ifade ettiler, bunun ortam›n› yaratmam›z gerekiyor. Örne¤in, Derya bey ve
arkadafllar›m›z bize bu ortam› yaratmasalard›, biraraya gelemeyecektik.
Araflt›rma da böyle bir fley; yani araflt›rma, ortam›nda yap›lan bir ifllev. Hele
hele yetiflkin insan gücü yoksa, araflt›r›c› yoksa, orada araflt›rma da
yap›lamaz, ö¤retim de yap›lamaz.
Burada flunu da söylemek istiyorum: ö¤renci almay› düflünen
arkadafllar›m›z›n bunlar› unutmamalar› gerekiyor. Yani Türkiye'de hep
say›lara bo¤uluyoruz, ama kaliteyi bu arada göz ard› ediyoruz. Yani belli
say›da arkadafl›m›z› bir araya getirmeden aç›lan programlar›n yürümedi¤ini
görüyoruz ve kaliteyi fevkalade düflürdü¤ünü görüyoruz. Ayr›ca, üniversiteler
sadece e¤itim yap›lan yerler de¤il, ayn› zamanda araflt›rma yap›lan yerler.
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Burada tart›flaca¤›m›z, konuflaca¤›m›z çok konu var. Kat›l›mc›lar›n da
görüflleriyle bunlar› olufltural›m, olgunlaflt›ral›m ve bir yerde bunun neferleri
olal›m. Bu sorunlar› baflkalar›n›n çözmesini bekledi¤imiz sürece -söz oradan
aç›lm›flt›- asla sonuç alamayaca¤›m›z› da bilmenizi isterim. Yani mücadele
vermeden kazan›mlara sahip olmak olanakl› de¤il. Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Say›n hocam, çok teflekkür ediyorum. Buyurun Say›n
Kavzo¤lu söz sizin.
Doç. Dr. TAfiKIN KAVZO⁄LU- Ben panelin bu bölümünde önemli gördü¤üm
birkaç konuya de¤inmek istiyorum. Terminoloji konusunda neler yap›labilir?
Terminoloji, bizim çok s›k›nt› çekti¤imiz bir alan; özellikle uzaktan alg›lama
ve co¤rafi bilgi sistemi alan›nda. Bunlar meslek alan›m›za en son giren
teknolojiler. O yüzden, bence, terminoloji karmaflas› en üst düzeyde olan
alanlar. Bu konuda baz› giriflimler yap›labilir ve en k›sa zamanda da
yap›lmal›d›r kanaatindeyim. Mühendisler Odam›z›n bünyesinde toplanarak
olabilece¤i gibi, ö¤retim üyelerinin toplanabilece¤i bir kongre baz›nda da
düflünülebilir ve bu tart›flmalar sonucunda terminolojiye gerek duyulan
alanlarda çeflitli kararlar al›nabilir diye düflünüyorum. D›flardan terminoloji
ithalini durdurman›n en iyi yolu, en k›sa süre içinde karfl›l›¤› olacak bir
terminolojinin kabul edilip bilim adamlar›na sunulmas› fleklinde olaca¤›
düflüncesindeyim.
Tahsin hocam hakl› olarak kurumlar›n kurulufl amac›ndan bahsetti. Buna
en iyi örnek, belki çal›flt›¤›m kurum olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’dür.
Kurumun ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere kurulufl amac› lisansüstü düzeyde
e¤itim vermek ve araflt›rma yapmakt›. Ama ülkemizde, üniversitelere
baflvuran ve kontenjan eksikli¤i nedeniyle giremeyen ö¤renci say›s›ndan
kaynaklanan bir zorluk var. fiu anda befl Bölümümüzde lisans e¤itimi
veriliyor. Bu Bölümlere lisans ö¤rencisi al›m› hiçbir alt yap› planlamas›
yap›lmadan ani kararla yap›lm›flt›r. O zaman, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ad›ndaki teknoloji enstitüsü kavram› anlam karmaflas›na sebep
olur hâle gelmifltir. Bir üniversiteden fark› nedir noktas›nda sorgulamalar
yap›l›r hâle gelinmifltir. ‹zmir Yüksek Teknoloji ve Gebze Yüksek Teknoloji
kurumlar›n›n kurulufl amac›, ‹zmir’deki ve Gebze’deki sanayiye, özellikle
Ar-Ge araflt›rmalar› noktas›nda büyük destek vermektir. Ana amaçlardan
bir tanesi budur. Örne¤in, kurumumuz bünyesinde, IBM firmas›yla ortak
çal›flmalar yürüten bir nanoteknoloji laboratuvar› var; bugün, Türkiye'nin
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en büyük ve önemli laboratuvarlar›ndan bir tanesidir. Bu tip çal›flmalar›
özendirmek için kurulmufl bir yere lisans ö¤rencisi almak zorunda
kal›yorsunuz. Belki biz de iki tane ö¤retim üyesi daha al›nca, “Bu say›
yeterli” denilip, lisans ö¤rencisi verilmeye çal›fl›lacak.
Bence, bu noktada birlikte hareket edip karfl› bir görüfl oluflturmal› ve “lisans
e¤itimi flu flekilde, flu flartlardaki kurumlarda; yüksek lisans ö¤retimi de flu
flartlara sahip kurumlarda yap›lacakt›r” denilebilir. Bu flartlar üniversitelerimiz
taraf›ndan ortak tav›rla ortaya konmal› diye düflünüyorum.
Kurulufl amaçlar›na istinaden, ilk konuflmamda flunu söyledim: “2005 y›l›nda,
ö¤retim üyesi say›m›z ve genç nüfusumuzla devlet üniversiteleri aras›nda
yay›nda birinciyiz.” Bence bu çok do¤al; çünkü bizim kurulufl amac›m›z bu.
Biz araflt›rma yapmak için kurulduk, temel felsefemiz araflt›rma yapmak ve
lisansüstü e¤itim vermek. Ama buna karfl›n, birçok üniversitede 30 saat
lisans e¤itimi için derse giren hocalar›m›z var. Bu arkadafllar›n hem bu
kadar ders vermesi, arazi uygulamas› yapt›rmas›, hem de ileri düzeyde
araflt›rma yürütmesi mümkün de¤il. O zaman, ondan SCI yay›n› flart›n›
istemeniz de do¤al olarak mümkün olmayacakt›r, olmamal›. Hocalar›n
verdikleri dersler, yapt›rd›klar› projeler, tezler de burada kriter olmal› diye
düflünüyorum.
En büyük s›k›nt›lar›m›zdan bir tanesi de maddi anlamda yaflanan s›k›nt›lard›r.
E¤er kendinizi bilime adamak ve yetifltirmek istiyorsan›z, ö¤retim üyesi
olman›n cazibesi var; ama ekonomik olarak yok. Geçenlerde, Bilgisayar
Bölümümüzde ö¤renim gören iki ö¤renci aras›ndaki konuflmaya flahit oldum.
Biri di¤erine, “deli misin, ö¤retim üyeli¤i için bu kadar kafan› patlatman›n,
doktora yapman›n, zaman harcaman›n anlam› yok. ‹ki tane bilgisayar
satars›n, ayn› paray› kazan›rs›n” diyordu. Bu mant›¤a dönmüfl durumda ifl.
Yani ekonomik olarak da, doktora yapan ö¤rencilerimize, araflt›rma görevlisi
arkadafllar›m›za çok iyi imkânlar vermedikten sonra, iyi ö¤renciyi üniversitelere
çekmemiz mümkün olmuyor maalesef. Bu da en büyük sorunlar›m›zdan
bir tanesi ve bunu dillendirmek istedim. Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben de teflekkür ederim Say›n Kavzo¤lu. Say›n
Baflkan›m, biz, e¤itimciler olarak, kendi aram›zda mesleki aç›dan,
e¤itim aç›s›ndan konufluyoruz, bu disiplinleraras› iliflkilerin e¤itim
aç›s›ndan nas›l olabilece¤iyle ilgili görüfl al›flveriflinde bulunuyoruz.
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Ben, mesle¤im icab›, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› üyesiyim.
Merak etti¤im bir konu da -belki tüm kat›l›mc›lar merak ediyordur- flu: acaba
Odam›z›n di¤er disiplinlerdeki Odalarla iliflkileri nedir? Daha ziyade e¤itim
anlam›nda soruyorum. Çünkü bizim Odan›n e¤itimle ilgili komisyonlar›
oldu¤unu, yo¤un çal›flmalar yapt›klar›n› biliyorum. Zaman zaman bize de
bu konularda görev verildi¤inde, bizler de bu görevleri zevkle yap›yoruz.
Acaba di¤er meslek Odalar›nda da bu tür iliflkiler var m›? Bir de, sizinle
di¤er Odalar aras›nda, bu e¤itim komisyonlar› aras›nda çok disiplinli
çal›flmalar var m›?
Bu arada eski bir hikayemi de anlatay›m. Akdeniz Projesi uluslararas›
platformda yapt›¤›m›z bir çal›flmayd›. Maddi bir sorunumuz yoktu, bütün
uydu verileri Avrupa Uzay Ajans› taraf›ndan sa¤lanm›flt›. Ben, konuyla ilgili
olarak, çok disiplinli bir çal›flma oldu¤u için, sadece bizim Odam›z›n de¤il;
baflka Odalar›n da ilgisi olaca¤› düflüncesiyle, ad›n› vermeyece¤im bir
Odan›n ‹stanbul fiubesine bizzat gittim. Randevu almak ayr› bir sorun oldu.
Bir toplant› yapt›k, anlatt›m, onlar›n da deste¤ini istedim. Uzun laf›n k›sas›,
önemsemediler, aramad›lar, cevap da vermediler. 2000 y›l›ndan
bahsediyorum. O günden bugüne umar›m birtak›m fleyler de¤iflmifltir o
Odada. fiimdi, uzaktan alg›lama, co¤rafi bilgi sistemleri daha popüler konular
oldu¤u için, belki Odalar aras›nda da daha verimli iliflkiler kurulmufltur. E¤er
olmam›flsa, olmas› için görüflleriniz nedir? Sizlerin bu konuda önerisi ne
olabilir? Teflekkür ederim.
Müh. AL‹ FAHR‹ ÖZTEN - Say›n Baflkan, teflekkür ediyorum. Bir konuya
de¤inmek durumunday›m. Ayhan hocam›z 68 kufla¤›ndan bahsetti. Say›n
hocam, kusura bakmay›n. Çünkü o dönemdeki hayaller gerçekten hayata
geçebilseydi… Bugün, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› bünyesinde,
bizim Odam›z›n flu anki üyeleri aras›nda iflsizlik oran› s›f›r. Ama bu, flu
anlama gelmiyor: bizim üyelerimizin iflsizlik oran› s›f›r; ama bu kadar
Bölüm var, bu kadar Bölüm aç›ld›. Bu Bölümleri kimler açt›, kime sordu,
nas›l açt›? Yani bu ülkede asl›nda planlama yap›lmakta, o kalk›nma
planlar›nda her sektör kendini ifade etmekte -ki, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan›’n›n sonucunu verdim- yeterince nitelikli eleman var, istihdam gücü
var, flu var, bu var; ama özellikle YÖK’ün gelmesiyle birlikte, 1982’den
sonra, her köye, her kasabaya bir tane Bölüm aç›ld›.
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Türkiye'de flu an Mecliste olan bir yasa tasar›s› var; yabanc›lar›n Türkiye'de
çal›flma izinleri konusunda. Bu, tamam›yla mühendis ve mimarlar› ilgilendiren
bir konu. Hiçbir koflul aramadan, bizim elefltirdi¤imiz Yüksek Ö¤retim
Kurumu’nu bile yok sayan -çünkü denkli¤i veren YÖK- bir anlay›flla, bugün,
yurtd›fl›ndaki, hangi nitelikte oldu¤u belli olmayan üniversitelerden mezun
olan kiflilerin Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan tüm firmalarda,
yabanc› firmalar baflta olmak üzere, hiçbir koflul tan›madan çal›flmalar›n›n
önü aç›ld›.
Tabii ki, di¤er meslek gruplar› ister istemez farkl› farkl› alanlarda çal›flma
ortam› yaratmaya çal›fl›yor. Çok do¤ald›r ki, bilgi paylafl›m›, ortak üretim
noktas›ndan uzak durmaya çal›fl›yorlar. Özellikle kamu kurum ve
kurulufllar›ndaki yetkiden ald›¤› güçle bir alan yarat›yor ve o alandaki kendi
meslek grubu neyse, o alan› doldurmaya çal›fl›yorlar.
Bu anlamda, biz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, örne¤in,
Ziraat Mühendisleri Odas›yla, fiehir Planc›lar› Odas›yla birlikte, ya da di¤er
Odalarla ortak çal›flma yürütmek konusunda, toprak reformu konusunda,
arazi kullan›m› konusunda, imar uygulamas› konusunda s›k›nt›m›z yok.
Türkiye'de harita ve kadastro mühendisi say›s› 10 bin 500. Bunun 9 bin
850’si Odam›za kay›tl›. fiu an bir sorunumuz yok. Belki yar›n biz de iflsizlik
noktas›na geldi¤imizde, bilgiyi de bir kenara b›rakarak, farkl› meslek
gruplar›n›n alanlar›na kaymak durumunda olabiliriz; ama flu an öyle bir
s›k›nt›m›z yok.
Di¤er meslek Odalar›n›n flu anda bir kavgas› var. Özellikle bizim Büyük
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’nin Bakanlar Kurulu
karar›yla yürürlü¤e girmesi, Kadastro Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik, Orman
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle, gerçekten meslek alan›m›za yönelik birçok
alanda sorumlulu¤umuzu üzerimize ald›k. Bunlar› farkl› insanlar yap›yordu.
Farkl› meslek gruplar› anlam›nda söylüyorum. Farkl› meslek gruplar›, e¤itim
formasyonlar› farkl› olmas›na ra¤men, o alan› bofl bulduklar› için, o alanda
hizmet üretmeye bafllam›fllar; ama bizim üye say›m›z artt›kça, yasa ve
yönetmelikler artt›kça, o alanlar› biz doldurdukça, tabii ki mesleki anlamda
kavgalar olacakt›r. Zaman zaman Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i
toplant›lar›nda bu tip kavgalar› da yafl›yoruz. Ama bunun yan›nda, Türk
Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i’nin mühendislik ve mimarl›k alan›nda ciddi
e¤itimleri var, sempozyumlar› var.
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Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i ve Odalar› flunu söylüyor: olaya bütüncül
olarak bakmak durumunda oldu¤umuzu; e¤itimin tek bafl›na, soyutlanarak
al›nmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› söylüyor. Bu ülkenin gerçekleri var. Türk
Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i, bu gerçeklerle birlikte, mühendis ve
mimarlar›n sorunlar›n›n Türkiye'nin sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›n›, olaya
bir bütünlük içerisinde bakmam›z gerekti¤ini; bunun, ekonomik, toplumsal,
siyasal, politik birçok alanda bütüncül olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
söylüyor.
Bu anlam da, TMMOB’nin Mühendislik Mimarl›k E¤itimi Sempozyumu’nda
ç›kan kararlar› size iletmek istiyorum. Diyoruz ki, “mevcut politikalar›n
uygulamalar› yerine, planlamac› bir anlay›flla, toplumsal gereksinimlerin,
üretimin, istihdam›n ve yaflam boyu e¤itimin, ülkenin bilim ve
teknolojisini güçlendirilmesini temel alan ulusal e¤itim politikalar› yaflama
geçirilmeli. Bütünlüklü bir bilim ve teknoloji öngörüsü yap›lmal›.
Bilimsel bilgi üretimini artt›rmak, yeni bir ürün tasarlamak, yeni alanlar ortaya
ç›karmak, üretim teknolojini gelifltirmek ve kaliteyi yükseltmek zorunday›z.
Üniversiteler bilimsel bilgi üretme mekânlar› olmal›. Üniversiteler -birçok
sevgili hocam› bu anlamda tenzih ederim- flirketlere bilgi pazarlayan fabrikalar
haline dönüflmemelidir. Üniversiteler bilimsel bilgi üretme mekânlar› olmal›d›r.
Belletme ve ezbercilik yerine, ö¤renmek, verileri kabul etmek yerine
araflt›rma yetene¤ini gelifltirmek; teknik e¤itim yan›nda sosyal ve kültürel
e¤itimleri de tamamlamak; e¤itimde sorgulayan, düflünen, dayan›flma
duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, ayd›nlanm›fl ö¤rencilerin
yetiflmesi en temel amaç olmal›d›r. Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya
dönüfltüren mühendislerin daha donan›ml› ve birikimli olarak yetiflece¤i ve
mezuniyet sonras› bilgilerini yenileyebilecekleri, gelifltirebilecekleri e¤itim
olanaklar›, üretim ve çal›flma ortamlar› sa¤lanmal›d›r. Üniversitelerde
akademik yükselmelerde uluslararas› bilimsel yay›nlar en önemli ölçüt
olmaktan ç›kar›lmal›, amaca uygun di¤er çal›flmalar da ölçütlere dahil
olmal›d›r.”
Ülkemizde, sosyal hukuk devleti olarak tan›mlanan bu aflamada, e¤itimin
kesinlikle paras›z ve eflit olmas›n› istiyoruz. E¤itimin paral› olmas› demek,
yar›n sa¤l›¤›n paral› olmas› demektir, yar›n di¤er alanlar›n paral› olmas›
demektir. Dolay›s›yla, bu neoliberal politikalar›n karfl›s›nda oldu¤umuzu
ifade etmek istiyoruz ve “ö¤retim üyelerinin, sendikal eylemlerinden ve
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demokratik taleplerinden dolay› karfl›laflt›klar› her türlü ceza ve sürgün
uygulamalar›na son verilmelidir” diyoruz.
Türkiye'de bugün e¤itimi konufluyorsak, e¤itimin bu hâle gelmesindeki bafl
sorumlunun YÖK oldu¤unu ve YÖK’ün bütün kurumlar›yla kald›r›lmas›
gerekti¤ini söylüyoruz. “Üniversiteleraras› Kurul ve üniversitelerin özerk ve
demokratik bir anlay›fl temelinde yeniden düzenlenmesi gerekti¤ini,
üniversitenin bütün bileflenlerinin yönetim ve karar süreçlerinde yer almas›
gerekti¤ini söylüyoruz. Bu üç temel bileflenin, ö¤renciler, ö¤retim üyeleri
ve üniversite çal›flmalar› oldu¤unu söylüyoruz. Polis ve jandarman›n
üniversitelere girmemesi gerekti¤ini söylüyoruz. Ö¤renci arkadafllar›m›za
da sa¤l›k sigortas›n› kullanmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Bununla birlikte,
mühendislik e¤itimi ve ö¤retimi programlar›n›n akredite edilmesi yetersiz
ve donan›ms›z bölümlerin aç›lmas›na engel olaca¤› gibi, bölümlerin
geliflmelerinin de önünü açacakt›r ki, bu konu burada zaten vurguland›.
Bununla birlikte, “genel bütçeden e¤itime aktar›lan pay -ki, o da aç›kland›yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinin bilimsel araflt›rmaya
ayr›lan pay› artt›rmal›d›r” diyoruz.
Son olarak da flunu söylemek istiyorum: Tabii ki, üniversitede çal›flan
akademik ve bilim insanl›¤› noktas›n› cazibeli hâle getirmek zorunday›z.
Bu insanlar üretmek durumunda; ama bilim insanlar›n›n, ekonomik, sosyal
sorunlar› olmamal›. Bunlar› da bu yap› içerisinde bütünlüklü olarak
de¤erlendirmek durumunday›z.
Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i’nin üniversitelere, e¤itim sürecine
bak›fl› budur. Son olarak da, harc›n, ikinci ö¤retimin, yaz okullar›n›n, paral›
e¤itimin karfl›s›nda oldu¤umuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Teflekkür
ederim say›n baflkan.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben de çok teflekkür ederim. Zaman aç›s›ndan da
harika gidiyoruz. Böylece, iki turumuzu tamamlam›fl olduk. Sadece Say›n
Çi¤dem Göksel’in baz› söyleyecekleri var. Çi¤dem han›m, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi rektör dan›flman› olarak da görev yapt›. Ayr›ca, flu
anda da ‹nflaat Fakültesi’nde dekan yard›mc›l›¤› görevinde. Onun da
deneyimleri var ve baz› konularda aç›klamalar yapacak. Sözü kendisine
veriyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Ç‹⁄DEM GÖKSEL (‹TÜ)- Herkese iyi akflamlar. Sab›rla
dinledi¤iniz için hepinize çok teflekkür ederiz. Benim de¤inmek istedi¤im
6 tane konu bafll›¤› var: bir k›sm› bilgilendirme, bir k›sm› da konuflulan baz›
konulara iliflkin yorumlar›m.
Konulardan ilki, sürekli kalite iyilefltirme ile ilgili olarak ‹TÜ’de ve Bölümümüzde
yap›lanlarla ilgili. ‹stanbul Teknik Üniversitesi, 2002 y›l›nda, EC2000mühendislik kriterleri 2000 baz al›narak, ABET akreditasyonuna baflvurdu.
2004 y›l›nda çok yo¤un ve çok çal›fl›lan bir dönemden sonra denetlemeye
tabi tutulduk ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin 22 Bölümü birden ABET
akreditasyonu ald›. Çok büyük bir baflar› idi, di¤er sevindirici bir durum
fludur ki biz bu 22 Bölümden biriyiz.
‹TÜ’de ABET akreditasyon sürecinde en çok çal›flan, emek veren gruplardan
biriyiz. Bizim için çok büyük bir dönüm noktas› oldu bu çal›flma dönemi.
Hepimizin aynaya bakmas›na sebep oldu. hep aynay› baflkalar›na gösterip,
al›fl›ld›¤› üzere ‘biz iyiyiz, biz iyiyiz’ demek do¤ru de¤ildi. Çünkü ‘siz iyisiniz,
iyisiniz de, nedir referans›n›z?’ diye sorarlar insana. Bize de öyle oldu iflte,
sordular da. Biz de o referanslara göre kendimizi yeniledik, hâlâ da
yenilemeye devam ediyoruz. 2005’te belgemizi ald›k. 6 sene sonra tekrar
gelecekler buraya, “ne yapt›n›z bu 6 y›lda?” diyecekler. 2011 bunun son
senesi. Dolay›s›yla, sürekli kalite iyilefltirme anlam›nda devaml› çal›flmam›z
gerekiyor. Çal›fl›yoruz da. Nas›l iyi ders verebiliriz? Nas›l ö¤renciyi çal›flmaya
yönlendirebiliriz? Programlar›m›z› nas›l güncelleriz? Bu sorular› cevaplamaya
çal›fl›yoruz. K›sacas› çal›flmalar Bölümümüzde devam ediyor.
Bunun kuflkusuz bir baflka art›s› daha oldu. MÜDEK’te, ba¤›ms›z bir kurulufl
olan MÜDEK’te, deneyimli hocalar›m›z›n bu konuda denetçi olarak
çal›flmas›n› sa¤lad›k. Yani ABET akreditasyonu bize çok büyük bir avantaj
olarak geri döndü, Türkiye’deki di¤er üniversitelerin ayn› Bölümlerinde kalite
izleme ve de¤erlendirme iflinin takipçisi ‹TÜ oldu.
‹kinci konum, Tim Berners-Lee taraf›ndan 1992’de hayata geçirilen ve
flimdilerde hiçbirimizin vazgeçemedi¤i internet, bugün ve bilginin paylafl›m›
ile bilginin kullan›m› konusunda çok önemli zaaflarla da karfl›laflmam›za
neden oluyor. Özellikle, bilginin paylafl›m› konusunda ve uygulamalarda
da etik konusunun önemi ortaya ç›kt›. MIT, programlar›n› yenilerken -inflaat
mühendisli¤i program›n› bu y›l yeniliyor- çevre mühendisli¤i ve inflaat
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mühendisli¤inin ortak bir program› olarak yepyeni bir programla dünyan›n
karfl›s›na ç›k›yor ve iki tane önemli bafll›k koyuyor: birincisi teknolojik
geliflime ayak uydurmufl bir Bölüm, ikincisi etik kodlara dikkat etmifl bir
Bölüm. Etik, özellikle program›n yap›s›nda kodlanan bir fley.
Bu ba¤lamda, ABET’le bafllayan süreçte, biz de etikle ilgili önemli çal›flmalar
yapt›k. Bölümümüz akademik kurullar›nda, d›flar›dan hocalar›n de¤il, kendi
içimizden hocalar›n bu dersi vermesi önerildi. Çok kifli talip oldu ve
üniversitede de flu anda bizim Bölümümüz bu dersi havuz ders olarak
vermeye bafllad›. Etik temellendirmelerin hepimiz taraf›ndan bilindi¤i bir
gerçek, eminim buna; ama do¤rusunu isterseniz, e¤itim konusunda
konufluyorsak, etik konusunun konuflulmadan geçilmesine gönlüm raz›
olmad›. Onun için hat›rlatmak istedim.
Üçüncüsü, çok kusurlu bir durumumuz var; kendi Bölümlerimizde çal›fl›rken,
hep içimizden insanlarla beraber çal›flmak istiyor gibiyiz; yani “bizden mezun
olan birini alal›m, bizim Bölümden mezun olan birini alal›m” gibi düflünüyoruz,
baflka üniversitelerden gelenlerin önemine hiçbirimiz inanm›yoruz. Aram›zda
inananlar var, ama geleneksel yan›m›z bizim bu konuda düflüncelerimizi
eyleme dönüfltürmemize engel oluyor. Burada, yurtd›fl›nda doktora yapm›fl
olan arkadafllar›m›z var, uzun süre yurtd›fl›nda önemli laboratuvarlarda
çal›flm›fl olan arkadafllar›m›z var. K›sa bir süre de olsa, benim de bir
tecrübem var. Yurtd›fl›nda bir enstitüye veya bir üniversiteye gitti¤iniz zaman,
istatistikçisinden, co¤rafyac›s›ndan, ekoloji uzman›ndan, jeoloji
mühendisinden, inflaat mühendisinden, akl›n›za gelebilecek her türlü
disiplinden insanlar›n bir arada çal›flt›¤›n› görüyorsunuz. Dolay›s›yla, bizim
belki de bu iflten uzak durmamam›z gerek. Bu konuda kendimizi açmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum.
Dördüncü konu, ortak programlar. Bu konuda bir deneyimimiz var, ondan
bahsetmek istiyorum. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bir geomatik mühendisli¤i
program›m›z var, yüksek lisans ve doktora program› olarak. Bunun d›fl›nda,
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin baflka bir enstitüsü olan Biliflim Enstitüsü’nün
alt›nda, DPT ‹leri Teknoloji Program› kapsam›nda, uydu teknolojisi ve
uzaktan alg›lama yüksek lisans program›m›z var. Bu program›, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin elektronik haberleflme
ve kontrol mühendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i hocalar›yla birlikte, Jeodezi
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü’nün hocalar› veriyor. Gelen ö¤renciler
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ise, inflaat mühendisi, jeolog, hidrojeolog, jeodezi-fotogrametri mühendisi,
elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, flehir bölge planc›s›. Bunun da
ayn› üniversitenin içinde iki fakülte aras›nda, ama enerjilerin birlefltirilmesiyle
oluflmufl bir güç oldu¤unu düflünüyorum, tabii iyi bir DPT deste¤iyle.
Beflinci konum: TÜB‹TAK’la ilgili büyük projelerin kaynaklar› belirtildi burada.
Ben, TÜB‹TAK’la ilgili kayg›lar› olan ba¤›ms›z bir ö¤retim üyesiyim. Yeri
gelmiflken bu kurumla ilgili fikrimi de söylemek isterim. TÜB‹TAK’›n özellikle
proje de¤erlendirmelerinde ve burs de¤erlendirmelerinde objektif bir
de¤erlendirme yapt›¤› konusunda kayg›lar› olan bir ö¤retim üyesiyim. Her
dönemde kafamda böyle soru iflaretleri oldu. Fakat sorgulanamayan bir
elefltiri yönteminin veya elefltiriye cevap verilemeyen bir hakemlik yönteminin
hiç demokratik bir yöntem olmad›¤›n› düflünüyorum ve bunun çok da
tart›flmaya aç›k bir yön oldu¤unu düflünüyorum, özellikle proje hakemlik
de¤erlendirme kriterleri aç›s›ndan. Proje baz›nda, burs baz›nda, ne baz›nda
olursa olsun, burada, arkadan büyük güçlerin bast›rmas› ve kim yönetiyorsa
onun çizgisindeki bir yönetiminin de deste¤inin al›nd›¤›n› hissetti¤imi,
yaflad›¤›m› ve gözlemledi¤imi gerek kendi tecrübelerimden gerekse de
arkadafllar›m›n tecrübelerinden edindi¤imi aktarmak istiyorum.
Son de¤inece¤im konu ise Say›n Oda Baflkan›m›z›n söylediklerine dair.
Özellikle hepimiz buradayken, mesleki sürekli e¤itimin sadece Odalar›n
de¤il, üniversitelerin ve Odalar›n birlikte yapabilece¤i, kotarabilece¤i bir
fley oldu¤unu, dolay›s› ile de Odam›z baflkan›n›n söylemlerinde ve
eylemlerinde bunu unutmamas›n› bekledi¤imizi belirtmek istiyorum.
Söyleyeceklerim bu kadar. ‹lginize teflekkür eder, hepinize sayg›lar›m›
sunar›m.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- De¤erli konuklar, böylece iki turumuzu tamamlad›k.
Söz hakk›n›n sizlerde olaca¤› üçüncü turumuz için, d›flar› ç›kmadan 3-4
dakikal›k bir ara veriyorum. Ondan sonra hemen söz verece¤im. Saat 18.30
olmadan yemek için buradan hareket edece¤iz.
Sadece birkaç noktaya k›saca de¤inmek istiyorum. Bir fleye çok seviniyorum.
Eski toplant›larda hep flu söylenirdi: “param›z yok, kaynak yok, yok, yok,
yok...” fiimdi art›k o söylenmiyor. Demek ki mesele sadece parada da
de¤ilmifl. Birtak›m çözümlerden, planlamalardan söz ediliyor. Bir araflt›rmac›
bir fleyler yapmak istiyorsa, TÜB‹TAK’a baflvurabilir, üniversitelerin araflt›rma
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fonlar›na baflvurabilir, DPT’ye, yurtd›fl› kaynaklar›na baflvurabilir. Birçok
arkadafl›m›z da buralara baflvurup, bu kaynaklardan yararlanabiliyor.
Laboratuvarlar› konufluyoruz. Kimse, “benim laboratuvar›mda birfley yok”
demiyor art›k. Laboratuvar olanaklar›m›z iyi say›l›r. Ben, gördü¤üm ve
bildi¤im kadar›yla söylüyorum: inan›n, uluslararas› düzeyin üzerinde
laboratuvarlara sahip birimlerimiz var. Gelen yabanc› hocalarla seminerler
düzenliyoruz. Sizlere de bunlar› bildiriyoruz. Gelenler, bizim laboratuvar›m›za
girdi¤i zaman, mekân olarak küçük de olsa, yaz›l›m donan›m aç›s›ndan
hayranl›klar›n› gizlemiyorlar. S›n›flar› gezdikleri zaman flafl›r›yorlar. Demek
ki art›k bunlar› aflm›fl durumday›z. Ama örne¤in planlama, programlama
gibi, flu anda panelistlerin söz etti¤i konulara da art›k bir çözüm getirmemiz
gerekiyor. Bu noktada da sizlerin görüfllerine ihtiyac›m›z var. Ben, kendi
ad›ma heyecanl›y›m. Çok notlar ald›n›z. Yine ayn› tabiri kullanaca¤›m; baba
hocalar›m›z da burada, yani a¤›r toplar. fiimdi neler ç›kacak bakal›m, neler
söylenecek? Ben de merakla bekliyorum.
Panelistler kendi perspektiflerinden konuya de¤indiler. fiimdi, farkl›
disiplinlerden, de¤iflik aç›lardan görüfller sunulacak. Panelin tamam› HKMO
‹stanbul fiubesi taraf›ndan kayda al›n›yor. Teflekkür ediyorum.
(ARA VER‹LD‹)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Say›n konuklar, tekrar hofl geldiniz. Art›k söz sizin.
Do¤an Aydal hocam›z söz istiyor. Buyurun.
Prof. Dr DO⁄AN AYDAL (Ankara Üniversitesi)- De¤erli arkadafllar; izin
verirseniz, makam olarak, geçmiflteki makamlar›m› anlatmal›y›m ki,
söyleyeceklerim yerini bulsun. Çünkü hep milyon dolarlardan bahsedece¤im,
farkl› bir fley anlataca¤›m.
Cumhurbaflkanl›¤› Dan›flmanl›¤›, Baflbakan Dan›flmanl›¤›, Baflbakan
Müsteflar Yard›mc›l›¤› ve Sümer Holding’in yöneticili¤i olmak üzere, her
fleyi yapt›m. E-devletin haz›rlanmas›n›n bir taraf›nda bulundum. Trilyonlarca
dolar› yönettim, para nerede biliyorum. Yurtd›fl›ndan nas›l araflt›rma için
para getirilir, bunu bilenlerden biriyim; çünkü 122 milyon dolar› getirdim.
Ama flart flu: “yurtd›fl›ndan bir ortak bulacaks›n›z.” Ben, Finlandiyal› bir
ortak buldum, Türkiye'den bir flirket buldum. 10 y›l› geri ödemeli, ondan
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sonra 30 y›l parça parça, 122 milyon dolar. Baz› arkadafllar 500000, 300000
dolardan bahsediyorlar; yani hakikaten üzülüyorum. Milyon dolardan
bahsediyorum. Ama Bakanl›ktaki bürokrasiyi aflamad›k. Esas›nda bizim
aflmam›z gereken bürokratik s›k›nt›m›z var.
Sonra, usanmad›m bu iflten. Bir ‹ngiliz ortak buldum, bir belediye buldum,
30 milyon dolar getirdim. Bunu yapabilmek için de yine bir flirket bulmak
laz›md›. Halbuki, hiç bilmedi¤iniz bir fley var; yurtd›fl›nda, organizasyon,
flirket ya da üniversitelere trilyonlarca dolar veriliyor. Yeter ki, bunu bir araya
getirecek ak›ll› üç-befl adam olsun. 30 milyon dolar› getirdim. Kifliler
aras›ndaki anlaflmazl›k ve bürokratik engeller nedeniyle bu da olmad›. Bir
projeyle, bir hafta içerisinde DPT’den 1 milyon 80 bin dolarl›k projeyi alm›fl
kifliyim. Bu yetmiyor. Bürokratik çok engel var.
Kent bilgi sistemi yap›yorsunuz, her fleyiniz tamam, ama problem flu: Tapu
Kadastro Kanunu ona engel. Çünkü günde 30 bin tane tapu el de¤ifltiriyor.
Günde 30 bin tapu el de¤ifltirirse, e¤er Tapu Kadastro on-line olarak
belediyelere bu bilgileri vermiyorsa, yapt›¤›n›z co¤rafi bilgi sistemi resimden
ibaret oluyor; çünkü an›nda eriflilebilir bir konumda olmuyor.
Do¤u Anadolu'da gitmedi¤im yer yok; fi›rnak, Tunceli vesaire dahil. Co¤rafi
bilgi sistemi bilmiyor olabilirsiniz; ama iknaya çal›flt›¤›m›zda, dost kuvvetler
nerede, düflman kuvvetler nerede konufllanacak? Buna co¤rafi bilgi sisteminin
müthifl bir faydas› var. Bir hocam›z, “ifl var m›?” diye sormufltu. ‹fl var da,
buralarda birtak›m s›k›nt›lar var.
Bir Belediyenin bana söyledi¤i flu: “Hocam, bu kent bilgi sistemini ben niye
isteyeyim? 22 yafl›ndaki bir çocuk gelecek, bilgisayarda iki t›k t›k…”
Belediyelerde böylesine müthifl bir direnifl var. Bu, olacak m›; bu, mutlaka
olacak, kaç›n›lmaz bir biçimde olacak. Hocam, “ifl var m›?” diyor. Ben, her
sene uzaktan alg›lamada ö¤renci yetifltiriyorum. Yani çok aç›k bir pazar ve
çok fley yap›labilir. Buna hakikaten yürekten inan›yorum. Ama belli engeller
var. Sizleri s›kmamak için bu konuyu burada b›rak›yorum. Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben de teflekkür ediyorum. Buyurun hocam.
Prof. Dr. NEJAT EVSAH‹B‹O⁄LU (Ankara Üniversitesi)- Tabii ki, uzaktan
alg›lama, co¤rafi bilgi sistemleri disiplinleraras› bir konu. Say›n hocalar›m›n
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görüfllerine kat›l›yorum. Yaln›z, bu disiplinleraras› çal›flma hangi amaca
yöneliktir? Yani biz, üniversitelerde sadece bilim için bilim mi yapaca¤›z;
yoksa bilim için de¤il, ülkenin sorunlar›n› çözmek için mi bilim yapaca¤›z?
Amiyane tabirle, att›¤›m›z tafl, ürküttü¤ümüz kurba¤aya de¤meli mi,
de¤memeli mi? Bu, çok önemli bir nokta. Bence, günümüzde yap›lan
araflt›rmalar›n bir de ekonomik analizini yapmak durumunday›z.
Peki, nedir bu sorunlar? Her disiplinin kendi sorunu var. Ben kendi konumdaki
sorunlar› biliyorum; ama bu sorunlar, benim bilim adam› olarak içinde
bulundu¤um sorunlar, ülkemin temel sorunlar›. Nedir bu? Örne¤in, k›rsaldan
göç sorunu var, çok önemli bir erozyon sorunu var. Dolay›s›yla, insan›m›z›n
yaflam kalitesini do¤rudan etkileyen sorunlar. Ben, bu sorunlara çözüm
getirmek zorunday›m.
Türkiye'de çok çeflitli kamu ve özel sektör var; onlar›n temsilcileri de burada,
aram›zda. Say›n hocalar›m çok iyi bileceklerdir; TÜB‹TAK, 1990’l› y›llarda
bir kurul oluflturdu. Ben de o kurulun içerisindeydim. Amaç, kurulun
koordinatör olarak, kurumlar›n iflbirli¤ini sa¤lamas›yd›, bize Avrupa'dan
gelecek projelerden ve kaynaklardan yararlanmakt›. Fakat ifl bunu
gerçeklefltirmeye geldi¤i zaman…
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Maliye Bakanl›¤›’na tak›ld›.
Prof. Dr. NEJAT EVSAH‹B‹O⁄LU - Hay›r efendim. Kurumlar›n kendileri
buna engel oldular. Dolay›s›yla, kurumlar aras› iflbirli¤i, Türkiye'de oldukça
zor görünen bir konu. Fakat bundan vazgeçildi mi? Hay›r vazgeçilmedi.
E¤er ülkenin temel sorunlar›n› çözmeye yönelik çözümler üretebilece¤imize
dair sözler verebiliyorsak ve bundan da eminsek, bu iflbirli¤i sa¤lanabilir.
Burada benim esas üzerinde durmak istedi¤im, disiplinleraras›ndan anlad›¤›m
da bu. Bence bu çal›flman›n bir envanterle birlikte yap›lmas› laz›m.
Ben kendi konumla ilgili örnek vereyim. E¤er ben sadece Orta Anadolu
koflullar›nda bu¤day›n tüketimini inceliyorsam, Kuzey Anadolu'da verim
düflüklü¤ünü inceliyorsam, bu çal›flman›n bir envanter niteli¤i olmad›¤›nda,
hiçbir yarar› yok. Envanter çal›flmalar›, yapt›¤›m ifli anlaml› k›lacakt›r, sonuca
ulaflt›racakt›r. Envanter çal›flmalar› böyle ortaya ç›k›yor. Söylemek istedi¤im
birinci konu bu.
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‹kinci konu dolayl› olarak yine bununla ilgili. Üniversitenin kalitesini ortaya
koyan ölçütler var. Bunlardan bir tanesi de Science Citation Index’te
yapt›¤›n›z yay›n say›s›. Acaba sadece yay›n say›s› bir üniversitenin ö¤retim
kalitesini belirlemek için yeterli mi? Bence, yeterli de¤ildir. Yap›lan çal›flmalar
Science Citation Index’te yay›nlanm›fl olabilir; ama o yay›n, benim ülkemdeki
sorunlar›m› çözmüyorsa, o zaman, çok fazla bir önemi yok. Dolay›s›yla,
Science Citation Index tek ölçüt olmamal›. Bazen öyle fleylerle karfl›lafl›yoruz
ki, bence, Science Citation Index’te olmas›na gerek de yok; çünkü çok
spesifik, çok özel bir bölgenin sorunlar›n› çözmeye yönelik. Bu, fevkalade
önem tafl›yor, benim kurumlar›m için de önem tafl›yor.
De¤inmek istedi¤im üçüncü konu, üniversitelerdeki e¤itim konusu. Say›n
Derya hocam böylesine güzel bir toplant›y› oluflturdu ekibiyle birlikte,
fotogrametri ve co¤rafi bilgi sistemleri konusunda e¤itim yapan e¤itimciler
aç›s›ndan olay› de¤erlendirdi, fakat benim hep kafamda olan bir fley var.
Bu teknolojileri kullanan uygulay›c›lar var; tar›m var, orman var, çevre var,
arkeoloji, oflinografi var, atmosfer bilimleri var. Bu teknolojiyi kullanan
kullan›c›lar›n çok önemli bir bölümü, yüzde 60’› tar›m ve orman bilim dallar›,
yüzde 20’si jeodezi. Ben, iflbirli¤ini bu anlamda da anl›yorum; yani ben,
temel bilimler konusunda kendi talebelerimle birlikte, bu ifli temel bilim
olarak yapan fakültelerde de belli dersleri ald›rmal›y›m. Ben, interdisiplini
böyle de anl›yorum.
Bir baflka konu da flu: üniversiteler, geleneksel de¤erler toplulu¤una sahip
olacak kadar uzun bir geçmifli olan üniversiteler zaten kadrolar›n› da
oluflturmufl oluyorlar. Olay sadece laboratuvarlar›n kurulmas›, co¤rafi bilgi
sistemleri ve uzaktan alg›lama konusunda gerekli donan›m›n sa¤lanmas›,
yaz›l›m›n sa¤lanmas› de¤il; fakat o bilgi birikimine sahip olmas›. Bu
üniversitelerin -art›k günümüzdeki e¤ilim de bu herhalde- daha çok doktora,
master çal›flmalar› yapmalar›, yapt›rmalar›, lisans düzeyindeki e¤itimle fazla
ilgilenmemeleri de gerekiyor; çünkü biz, lisansa fazla zaman ay›rd›¤›m›z
zaman, mast›r ve doktora yapt›racak zaman b›rakm›yoruz. Bu, çok önemli
bir konu.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Örne¤in sizin Bölümünüzde, tar›mla ilgili bölümünüzde,
uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemleri, lisans e¤itiminde ders olarak
var m›?
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Prof. Dr NEJAT EVSAH‹B‹O⁄LU- Var, lisans düzeyinde var; fakat seçmeli
olarak var, mecburi dersler olarak yok.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Sizce olmal› m›?
Prof. Dr NEJAT EVSAH‹B‹O⁄LU- Evet, lisansta mecburi ders olarak
olmal›. Say›n hocam, genelde flunu bekliyorum ben: fotogrametriyi, uzaktan
alg›lamay› anabilim dal› olarak getirmifl olan Bölümlerin, bu konuda temel
e¤itimi verip, uygulamay› bilen uygulama dallar›na yöneltmelerini ya da
onlarla iflbirli¤iyle onlar› ortaya ç›kartmalar›n› bekliyorum. Yani benim bu
Bölümlerden en çok bekledi¤im, bu iflin teknik detaylar›n› oluflturmak,
yaz›l›m ve donan›m konusunda gerekli alt yap›y› ve temel stratejileri
oluflturmak. Ama o uygulamay› yapan bilim dallar›n›n daha fazla yönelmesi
daha mant›kl› gibi geliyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- fiu anda öyle de¤il mi?
Prof. Dr. NEJAT EVSAH‹B‹O⁄LU- Ben olay› flöyle görüyorum: bu konuda
temel bilim dal› olmufl, anabilim dal› olmufl Bölümlerde büyük ölçüde
uygulamal› araflt›rmalar yap›l›yor. Bu uygulamal› araflt›rmalar tar›mda oluyor.
Ben, daha çok bir yaz›l›m deste¤i, teknoloji ana tabanlar› bekliyorum. Evet,
bunlar› bekliyorum.
Son bir konuya de¤inmek istiyorum. Yap›lan çal›flmalar›n -Say›n Fahri bey
bunu belirtti- özellikle kalk›nma planlar›yla entegrasyonu konusu. Bir dönemin
DPT Müsteflar›, planl› kalk›nma dönemlerinin en sonunda flunu söylemiflti:
“bizim ülkemize plan falan laz›m de¤il, pilav laz›m kardeflim.” Dolay›s›yla,
bu planlar pilava dönüfltürüldü, maalesef, kalk›nma planlar› bir proje haline
getirildi ve devlet otoriteleri de o projeleri istedi¤i gibi, istedi¤i kiflilere verdi.
Hepimiz, TÜB‹TAK’tan, Devlet Planlama Teflkilat›’ndan, GAP projeleriyle
ilgili bilimsel araflt›rma projelerinden kaynakla birtak›m projeler yürütmeye
çal›fl›yoruz. Fakat Devlet Planlama Teflkilat› verdi¤i bir projenin akibetini
niye sormuyor? “Kardeflim ben sana para verdim, sen bu paray› ne yapt›n?”
demeli. Bu benim bafl›ma daha önce geldi. Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü’ne bir proje yapt›m. Önemli bir projeydi, fakat bir türlü para
gelmiyor. Sonuçta flöyle bir durum ç›kt› ortaya; me¤er kurum paray› al›rm›fl,
istedi¤i yerlere tahsis edermifl. Fakat Devlet Planlama Teflkilat›’n›n bu
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konuyu takip etmesi laz›m, “kardeflim, ne yapt›n›z bu paray›?” diye sormas›
laz›m. Maalesef böyle bir fley yok. Bunlar etik de¤erlerimize kalm›fl konular.
Dolay›s›yla, bunlar› da son derece önemsiyorum. Daha do¤rusu,
yapt›klar›m›zla istediklerimiz aras›ndaki oran acaba pozitif yönde mi, bunu
sorgulamal›y›z. Bu vicdan borcumuzdur. Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Ben de teflekkür ediyorum. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nden Say›n Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayram’a söz veriyorum.
Yrd. Doç. Dr. BÜLENT BAYRAM (YTÜ)- Konuflmama bir anekdotla
bafllamak istiyorum. Uzaktan alg›lama dersinde bu olay› bana bir ö¤rencim
anlatt›. Güneydo¤u’da Urfa’da ‹l Tar›m Müdürlü¤ü köylülere teflvik verirken
ürün türüne göre veriyormufl. Burada da pamuk en yüksek teflvi¤i alan
tar›msal ürünmüfl. Müdürlük ürün türünü belirlerken uzaktan alg›lamadan
yararlan›yormufl ve san›yorum ASTER görüntüleri kullan›yorlarm›fl ve köylü
de bunu fark etmifl. Bir tarladan pamuk teflviki alabilmek için tarlan›n
çevresine pamuk, ortas›na da bu¤day ekiyormufl. S›n›f kar›flmas› sonucu
s›n›fland›rmada buras› pamuk ç›k›yormufl ve köylü de pamuk teflviki
al›yormufl. Dolay›s›yla, bizim köylümüz uzaktan alg›lamaya geçmifl bulunuyor.
Ben, bundan bunu ö¤rendim.
Bana sorarsan›z, kalitenin en önemli ölçütü sürdürülebilirlik. Asl›nda ülkemizde
durum o kadar da vahim de¤il. En az›ndan kendimize bakar hâle geldik,
yani aynaya bakar hâle geldik. Bu yetmiyor tabii, bunun sürdürülebilir olmas›
laz›m; yani stratejik kararlar›n ve süreçlerin bireysellefltirilmemesi, yani
iflimize gelmedi¤i zaman de¤ifltirilmeden sürdürülebilir olmas› gerekiyor.
Asl›nda Bölümler bu konuda ciddi ad›mlar atmaya bafllad›lar. Ad›m atmak
zorundalar, yoksa akredite olamayacaklar. Bizim Odam›z›n, ya da mühendis
Odalar›n›n da bu süreçte strateji oluflturmas› gerekiyor. Yani o stratejiler
birleflti¤i zaman toplumsal bir strateji oluflturabiliriz.
Ayhan hocam›z ‹stanbul örne¤inden bahsetti. Ben, bir katk› olsun diye
söylüyorum. ‹stanbul'daki üniversitelerin, ya da kurumlar›n içine al›nd›¤› bir
kurultay, disiplinleraras› çal›flma, mesle¤imizin misyonu… Mesela yaz›l›m
bizim için çok önemli bir ifltir, mesle¤imiz aç›s›ndan çok önemli bir ifltir. Bu
konularda, 2’fler, ya da 3’er günlük etkinlikler, yani stratejilerin belirlendi¤i
bir çal›fltay yap›lmas› gerekir. Co¤rafi bilgi sistemleri tasarl›yorsunuz,
yap›yorsunuz; ama güncellemezseniz an›nda ölüyor. Bu stratejilerin izlenmesi
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ve denetlenmesi gerekiyor. Bu oldu¤u zaman, burada konuflulan bir sürü
problemin çözülebilece¤ine inan›yorum; en az›ndan sorunlar›n çözümüne
do¤ru yol alabiliriz. Önemli olan, süreçlerin planl› bir flekilde izlenmesi,
sonuçlar›n›n raporlanmas› ve bu rapor sonucunda gereken dersleri ç›kar›p,
tekrar sisteme müdahil olmak. (*) Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Peki, bunu kimin yapmas›n› öneriyorsunuz? Diyelim
ki karar ç›kt›, burada böyle bir fleye öncülük ettik, ama buras› resmi bir
kurum de¤il.
Yrd. Doç. Dr. BÜLENT BAYRAM- Rektörlerden beklemeyelim. Anabilim
dallar›, Bölüm baflkanlar›, bunlardan oluflan bir ekiple bu ifle bafllanabilir.
Bafllang›çta çok kötü bir fley yap›labilir; ama önemli olan, yap›lan fleyin
yap›lmas› ve izleniyor olmas›. Somut önerim flu: kat›lmak isteyen ilgili
jeodezi ve fotogrametri Bölümlerinin baflkanlar›n›n ya da her Bölümden
seçilecek insanlardan oluflan bir grup oluflturulmas›. ‹lk önce strateji
planlar›n›n ad›mlar› at›lmal› ve ondan sonra çal›fltaylar yap›lmal›. Bu
toplant›lar›n sonuçlar› raporlanmal›.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Çok teflekkürler. Buyurun.
SALONDAN- Ben, panelden sonra baz› notlar ald›m. Bizim, co¤rafi bilgi
sistemleri ve uzaktan alg›lama konular›nda s›k›nt›lar›m›z var. Bunlar›n
çözümünde mutlaka sizlerden yard›m al›nmas› gerekti¤ine ben de inan›yorum.
(*) Jeodezi, maden mühendisli¤i, bunlar›n hepsi yer bilim dallar›. Bir anlamda,
tüm yer bilimlerini bir arada toplayan ve bu disiplinleri, uzaktan alg›lamay›,
co¤rafi bilgi sistemlerini, yer bilimleri sistemlerini bir araya getiren
bir mekanizma kurulmufl durumda; bunu görebiliyoruz. (*) Tabii ki, bizlerin
de mutlaka eksikli¤i var. “Bu konuda, jeodezi ve fotogrametri mühendisleriyle
ortak bir müfredat haz›rlayabilmekte fayda olmaz m›?” diye düflünüyorum.
Ben, bu bak›fl aç›s›na ihtiyaç oldu¤unu düflünüyorum. (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ediyorum. Say›n Ural hocam, buyurun.
Prof. Dr. URAL D‹NÇ (Harran Üniversitesi)- Uzaktan alg›lama teknikleri
sayesinde vahim bir yanl›fltan kurtulduk. O konuda bilgi verece¤im. Bir de
genç arkadafllar›ma flunu söyleyece¤im: inan›n›z, bu konuda, geliflmifl
ülkelerin programlar›n›n ayn›s› ve hem de alt yap› olarak. Bizim en büyük
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eksikli¤imiz, birlikte çal›flma ve müflterek projeler üretme konusunda.
Program nas›l uygulan›r biliyor musunuz? Bu, derslerle olmaz. “Uzaktan
alg›lama çok disiplinli” diyoruz. Herkes verisini koyar ortaya, kalite dedi¤imiz
olay da ortaya ç›kar, kaliteli çal›flmalar ç›kar. Uzaktan alg›laman›n tehlikeli
bir yan› vard›r; o, insanlar› çok çeler; “Ben, herfleyi bilirim, yapar›m” yaklafl›m›.
(*) Siz istedi¤iniz kadar ders al›n, istedi¤iniz kadar çok iyi bilgisayar kullan›n,
ancak arazi uygulamas›ndan sonra bu ifli gerçekten ö¤renirsiniz. Birlikte
çal›flacaks›n›z, fikirlerinizi ortaya koyacaks›n›z, enerjinizi ortaya koyacaks›n›z.
Tabii üniversitedeki hocalar›n derdi çok fazla. Sadece bizim alan›m›zda
de¤il, her bilim alan›nda bu s›k›nt›lar var. Efendim as›l sorun ne biliyor
musunuz? Yaz›l›mlar›n›z var, programlar›n›z var, uydu görüntüleriniz var,
paran›z da var; ama insan yok. ‹nsans›z hiçbir fley yapamazs›n›z. En önemli
sorunumuz insan.
Türkiye'de araflt›rma görevlisi müessesesi bitmifltir. Ayn› fley Çukurova’da
da var, ayn› fley Harran’da da var. Dolay›s›yla, e¤itimdeki bu sorunu bir
flekilde çözelim. Nas›l çözelim? Efendim, kamuyu harekete geçirelim.
Kamuda bu teknolojiye karfl› bir isteksizlik var. Arkadafllar›m›z da söylediler,
bürokrasiden kaçam›yorlar. fiimdi uzaktan alg›lamaya yöneliyorlar. Kurslar
açmam›z, seminerler yapmam›z gerekiyor. Örne¤in, 1 hafta süreyle Tar›m
Bakanl›¤›’na yazal›m, “bizim s›k›nt›lar›m›z var” diyelim. Bunu Van da yapar,
Çukurova da yapar, herkes yapar ve biz de destek oluruz. Gençlerimize
yönelik meslek gelifltirme kurslar› düzenleyebiliriz. “E¤itim, e¤itim” diyoruz
da, bir yerde kilitlendi bu e¤itim. E¤itilecek insan yok, burada kilitlendik.
Ama bir fley beni çok sevindirdi, bu Çal›fltayda genç arkadafllar var. Bir
araya gelin, fikirlerinizi ortaya koyun, kaliteli çal›flmalar yap›n ve yurtd›fl›nda
yay›n yap›n. Bu çok önemli.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ediyorum. Görüfllerinize gerçekten ben de
kiflisel olarak kat›l›yorum. Yaln›z, bir taraftan da bak›yoruz, örne¤in bizim
Bölüm mezunlar›m›zla ilgili olarak ilginç fleyler yaflan›yor. Bizim Bölümden
mezun olanlar y›llarca ifl ararlard›, ifl konusunda bizlerden yard›m isterlerdi,
çok düflük maafllar› kabullenirlerdi. fiimdi art›k sormuyorlar ve de 10001500 YTL maafl› be¤enmiyorlar. Bu, son birkaç senedir böyle. Bunun
üzerine, ö¤rencilerle konufltum, “vallahi, biz karaborsaday›z; co¤rafi bilgi
sistemleri olsun, kent bilgi sistemleri olsun, GPS olsun, uzaktan alg›lama
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olsun, bu konunun uzmanlar›na büyük bir talep var” dediler. Bildi¤im
kadar›yla, üniversitelerde araflt›rma görevlisi bulunamamas›n›n en önemli
nedeni maddi konular. Bir araflt›rma görevlisinin ald›¤› maafl 1000 YTL’den
az. Yoksa araflt›rma görevlisi kadrolar› aç›ld›¤›nda yeterli say›da baflvuru
oluyor bence. Yani maddi aç›dan biraz tatmin edici olsa iyi olacak. “‹nsan
yok” dediniz de, onun için söylüyorum.
Prof. Dr. URAL D‹NÇ- ‹nsan da onun için yok. ‹nsan var, ama insan›n
çal›flaca¤› olana¤› sunam›yorsunuz ki. Bunlar diplomal›, meslek sahibi
insanlar; hâlâ annesinin, babas›n›n eline bak›yor. Benim demek istedi¤im
o. Yeni üniversiteler kuruluyor. Yurtd›fl›nda yap›lan çal›flmalar›n yüzde 90’›
Türkiye'de yap›l›r.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- “Kadro olsa talep de olur” diyorsunuz. Teflekkür
ediyorum. Buyurun hocam.
SALONDAN- ‹ki gündür, de¤erli hocalar›m›z›n görüfllerini dinledik. Ama
özellikle bilgi paylafl›m› konusunda bir veri a¤› oluflturup, bu toplant›lara
kat›lamayan di¤er uzman arkadafllar›m›z›n uzmanl›k alanlar›ndaki verilerini
girerek, bir veri a¤› oluflturmakta yarar var. Bu bilgiler belki e¤itimin daha
sa¤l›kl› bir hale gelmesini sa¤layacak. Bu konuda böyle bir a¤ oluflturabilirsek,
yararl› olaca¤›na inan›yorum. Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Çok teflekkür ediyorum. Bunu kendi aram›zda
de¤erlendirmemiz gerekecek. O a¤› oluflturmakla kastetti¤iniz, sadece bir
bilgiye eriflim manas›nda da de¤il; ayr›ca network olarak, de¤il mi? Bu
Çal›fltay›n bafllamas›yla bu konuda da dü¤meye bast›k. Örne¤in, terminoloji
konusunda bizim bir çal›flmam›z var; burada bize bir görev düfltü¤ünü
düflünüyoruz. Bu konudaki çal›flmam›za biraz ara verdik, yak›nda bir ses
gelecek bizden. Teflekkür ediyorum. Buyurun.
SALONDAN- (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Evet, bizim Bölümümüzde bu var. Hangi bölümlerden
ö¤renci al›naca¤›yla ilgili bir listemiz vard›. ‹TÜ’de Geomatik Mühendisli¤i
program›n›n koordinatörlü¤ünü ben yürüttüm. Dolay›s›yla o ifllere epey bir
aflina oldum. Geçti¤imiz aydan itibaren Nebiye hoca o ifli devrald›. fiimdi
tam hat›rlayamad›m ama daha önce bir s›n›r konulmufltu, örne¤in, Orman
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Fakültesi’nden; Maden’den, Elektrik-Elektronik’ten vb. ö¤renci al›n›yordu.
fiimdi ise ayr›ca haz›rl›k dersleri al›yorlar. Evet, Nebiye hocaya söz veriyorum.
Prof. Dr. NEB‹YE MUSAO⁄LU (‹TÜ)- Bölümlerin hangileri oldu¤u Bölüm
sayfam›zda da var. Farkl› disiplinlerden gelenler için flöyle bir fley düflündük:
farkl› disiplinlerden gelen kiflilerin temel uzaktan bilgisini almas›na yönelik
olarak, haz›rl›k anlam›nda dersler konulmas›n› düflündük. Çünkü öbür türlü,
kendi Bölümümüzün ö¤rencileriyle di¤er Bölümlerden gelen ö¤rencilerin
birarada ders görmesi baz› zorluklara neden oluyor. O nedenle, farkl›
Bölümlerden gelen ö¤rencilere, mesle¤imizin temel konular› konusunda
haz›rl›k dersi koymay› düflündük. Ondan sonra da di¤er dersleri alaca¤›
flekilde yüksek lisans ve doktora program›na gelebilecekler.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Bu söyledi¤iniz konu asl›nda panelimiz için güzel bir
son dakika konusu oldu. De¤indi¤iniz iyi oldu. Bu konuda çal›fl›rken, “onlar
farkl› disiplinlerden nas›l ö¤renci al›yorlar, koflullar› nedir ?” diye, ‹TÜ’deki
di¤er tüm lisansüstü programlara bakm›flt›k. Bunlar› inceledi¤imizde çok
farkl› koflullar gördük: kimisi “isteyen herkes gelsin” diyor, kimisi “hay›r,
belirli birimlerden gelsin” diyor. Biz de bir strateji gelifltirmek için u¤raflt›k.
8 nolu oturumda da bu konuya de¤inilebilir. Yüksek lisans veya doktora
için baflvuranlara hangi koflullar› uygulayal›m? Çünkü uzaktan alg›lama ve
CBS konular›n› (derslerini) hiç görmemifl kiflileri, yani yeterli alt yap›s›
olmayanlar› birdenbire lisansüstü derslerle karfl› karfl›ya b›rak›yorsunuz.
Biz de kendi aram›zda bunlar› detayl› bir biçimde konufltuk. Nebiye Hoca
yeni görevi nedeniyle notlar al›yordur flimdi. Buyurun.
SALONDAN- Arkadafl›m›z, su kirlili¤i ve toprak kirlili¤iyle ilgili çal›flma
göremedi¤inden bahsetti. Bildi¤im kadar›yla, ‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü’nde bu tür çal›flmalar var. Toprak kirlili¤iyle ilgili olarak
bizim son zamanlarda yapt›¤›m›z bir çal›flma var. (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Buyurun.
Müh. fiAH‹N DENG‹Z (INTA Spaceturk)- (*) Sektörde, uzaktan alg›lama
ve co¤rafi bilgi sistemleri söz konusu de¤il. Sektöre bakt›¤›m›z zaman,
hiçbir fley göremiyoruz. (*) Bu, özel sektörün, sanayinin, üniversiteyle
iflbirli¤ini etkileyen bir konu. Bence, bu, sektörün önünü açmas› bak›m›ndan
önemli bir konu. (*) Dolay›s›yla, özel sektör üniversiteye destek olmal›. (*)
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PANEL YÖNET‹C‹S‹- Buyurun.
SALONDAN- fiahin beyin söyledi¤i fleye birkaç cümleyle katk›da bulunmak
istiyorum. fiahin Bey hakl›. Özel sektörün üniversitelerden beklentileri
var. Benim biraz önceki konuflmamda anlatmaya çal›flt›¤›m husus da
buydu. (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- San›yorum flu anda ikinci panelin konusuna girdik,
hemen ç›kal›m. Teflekkür ederim. Buyurun.
SALONDAN- (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Hocam, bu konuda yurtd›fl›nda bir arkadafl›mla ortak
bir yay›n yap›yoruz. Teflekkür ediyoruz. Buyurun Ayhan hocam.
Prof. Dr. AYHAN ALKIfi- Arkadafllar›m›zdan gelen katk›lar bizi de
heyecanland›rd›, bu konulardaki düflüncelerimizi de kristalize etti.
De¤erli arkadafllar, ortaya flu ç›k›yor: gerçekten kendi meslek alan›m›zda
üretti¤imiz bilgiler bir katma de¤er oluflturuyorsa, bir katma de¤er yarat›yorsa,
bunun bir talebi vard›r yani bir arz-talep vard›r. Bu iliflki içerisinde bakarsak
konuyu daha net ortaya koyabiliriz. Konuflmamda, “e¤itim-ö¤retim ve
uygulamada talep yaratmak” derken, kast›m buydu. Arkadafllar da de¤indiler.
Bu konuda konuflan arkadafl›m›z üniversitenin bir yaras›na de¤indi.
Alt›n› çizdi¤im noktalardan birisi de fluydu: art›k üniversiteler bilgiyi, ya da
bilimi, sadece “bu, bilgi olsun, bilim olsun” diye üretmemeli. Bunun, toplumda
bir katma de¤er yaratmas› için toplumda bir yans›mas› olmas› için yaparlar.
O kanal da, üniversitelerde maalesef güdük kalm›fl döner sermayelerimiz.
Bizdeki döner sermaye sistemi, bizim toplumla kuraca¤›m›z iliflkileri
engellemek için kurulmufl mekanizmalar sanki. Onun için çok önemli bir
konu, tart›fl›lmas› gerekir.
Ben, yönetici olarak biliyorum; de¤iflik projeleri yöneten birisi olarak, bunlar›n
her bak›mdan s›k›nt›lar›n› çektim, benimle çal›flan arkadafllar da ciddi
s›k›nt›lar çektiler. O yüzden, Türk üniversitelerinde döner sermaye sistemi
yeniden gözden geçirilmek zorundad›r. Art›k üniversite ö¤retim üyelerinin
yaratt›¤› de¤erler bu yolla topluma gidebilir. Talebi olmayan projelerin
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toplumda yaratt›¤› katma de¤erler azd›r. Özel sektör olsun, di¤er sektörlerde
olsun, talep çok önemlidir. Üniversiteler bu toplumsal talebe suskun
kalamazlar.
‹flbirli¤inde de ayn› fleyi düflünüyorum, yani bu kendili¤inden oluflan bir fley
de¤ildir. ‹ki üniversite, iki kurum bir araya gelirse, kendi yapabileceklerini
yap›yorlarsa, burada iflbirli¤inin getirdi¤i bir katma de¤er yoktur. Bizler bir
araya geldi¤imizde, birikim ve deneyimlerimizle bir projeye bir katma de¤er
yaratabiliyorsak, o zaman bu iflbirli¤i anlaml›d›r. Yoksa bir kiflinin yapaca¤›
ifli üç kifliye paylaflt›r›yorsak, bu bir iflbirli¤i de¤ildir. O yüzden, Turan hocama
tamamen kat›l›yorum. Bu iflbirli¤ini sa¤laman›n tek yolu ortak projeler
oluflturmakt›r. Bu da büyük projelerden geçer kan›s›nday›m. Onun için,
TÜB‹TAK, DPT ve AB ortak çal›flmalara yönelmeliyiz. Birlikteli¤imizi projelere
de yans›tmal›y›z. Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkürler. Buyurun
Alb. Mahmut Özbalmumcu (HGK)- Konusu geçti¤i için, Prof. Dr. Kadir
Erdin taraf›ndan sözü edildi¤i için, konuyla ilgili birkaç fley söylemek istiyorum.
E¤itimin bir standart ya da belli bir düzeyde olmas› konusunun (*)
çerçevesinde tart›fl›labilece¤i ve ele al›nabilece¤i söylendi. Ben, Harita
Genel Komutanl›¤›’n›n, e¤itim konusundaki çal›flmalar›n›n kapsam›n› biraz
daha geniflletmek üzere bir çal›flma içerisinde oldu¤unu söyleyebilirim.
Bunun ayr›nt›land›r›lmas›, komisyonlar›n biraz daha aktif hale getirilmesi
gerekti¤ini düflünüyorum. Gerçi orada yap›lan çal›flmalar çok de¤erli
çal›flmalard›r, ama bunun kapsam›n› biraz daha geniflletmek istiyoruz. Hatta
bununla ilgili mail’ler de gönderdik. En az›ndan dil birli¤inin sa¤lanmas›
veya benzer konular›n da yeniden ele al›nabilece¤ini düflünebiliriz.
Ben d›flar›dan bir kifli olarak, yani e¤itimin içinde fiilen bulunmayan bir kifli
olarak, bu tür çal›fltay ve panellerde ele al›nan konular›n bir iki cümleyle
de¤erlendirilmesini de yapmak isterim. Bizim d›flar›dan gördü¤ümüz
kadar›yla, fotogrametri ve uzaktan alg›lama alan›nda ciddi bir potansiyel
var. Bunu takdirle, övgüyle karfl›l›yoruz. Ancak, flahsen benim kiflisel olarak
kafama tak›lan bir iki konu var. Örne¤in, dünyada fotogrametri ve uzaktan
alg›lama konusunda yap›lan bu tür çal›flmalar›n birlikte yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Bunlar da konuflulursa daha iyi olur gibi geliyor bana.
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Ben, 26 y›ld›r Fotogrametri Dairesi’nde çal›flan biri olarak, fotogrametri ve
uzaktan alg›lama çal›flmalar›n›n her ikisinde de bulunmufl biri olarak, böyle
bir öngörüde bulunabiliyorum. Böyle daha iyi olur diye düflünüyorum.
Bir de, benim düflünceme göre, bu tür çal›fltaylarda ve panellerde, bizim
ülkemizin en önemli sorunlar› olan topografik haritalama, harita yap›m›
konular›na da biraz daha yer verilmesi yönünde daha seçici olunmal›.
Bizim zaman›m›zda, hocalar›m›z daha çok fotogrametrik verileri ilgilendiren
konularda çal›fl›yorlard›. Bugün, uzaktan alg›lamayla, görüntülemeyle
u¤rafl›l›yor. Yani o zaman fotogrametriyle u¤rafl›yorduk, flimdi uzaktan
alg›lamayla. Böyle bir ayr›flma olmazsa daha iyi olur diye düflünüyorum.
Teflekkür ediyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Teflekkür ederim. Süheyla Han›m buyurun.
SÜHEYLA HANIM- (*) ISPRS’de de konufluldu bu konu. Fotogrametri,
biraz uzaktan alg›laman›n bir alt birimi olarak görülmekte. Fotogrametride
uydudan elde edilen görüntüler arac›l›yla bilgi edinildi¤ine göre, dolayl› bir
ölçme, bir bilgi yöntemi. (*) O yüzden fotogrametriyi uzaktan alg›laman›n
alt birimi olarak görüyor arkadafllar.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Fotogrametri ve uzaktan alg›laman›n kesinlikle
birbirlerinden ayr›lmad›¤› konusunda sizinle hemfikirim ve teknik
aç›dan ayn› çerçeve içerisinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ine ben de sizin
gibi inan›yorum. Niçin burada uzaktan alg›lama ve co¤rafi bilgi sistemlerinin
ayr› tutuldu¤u farkl› bir durumdur; çünkü bizim Bölümümüzde “Fotogrametri”
ve “Uzaktan Alg›lama” olmak üzere iki ayr› anabilim dal› mevcuttur. Bu
idari bir yap›lanmad›r. Bu nedenle çal›fltay bafll›¤›n› belirlerken hassasiyet
göstermeye çal›flt›k, sadece kendi çal›flma alanlar›m›z› kulland›k. Konu bu.
Yoksa teknik anlamda size tamamen kat›l›yorum. Ayr›ca, fotogrametrik
yöntemleri içeren bildiriler de olsayd› teknik program›m›za almamam›z için
hiçbir neden yoktu. Ama bu tür bildiri gelmedi ne yaz›k ki. Buyurun.
SALONDAN- (*) Bir e¤itim görevlisi olarak, mühendisli¤in bir alt bölümü
olan iki y›ll›k tekniker e¤itimi konusunda birkaç fley söylemek istiyorum.
Co¤rafi bilgi sistemlerinin ara eleman› olarak; verilerin toplanmas›,
haz›rlanmas›, oluflturulmalar› konusunda uzman kiflilerin yapabilece¤ini
görmeleri aç›s›ndan, gerçekten gerekli oldu¤una inan›yorum. (*) Bu konunun
da gerçekten önemli oldu¤unu düflünüyorum. (*)
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PANEL YÖNET‹C‹S‹- Çok teflekkür ediyorum. Buyurun.
SALONDAN- (*) Terminolojiden, yay›nlardan bahsettik. Türkçe kitap konusu
çok büyük s›k›nt› oluyor. (*)
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Akademisyenler olarak hepimizin kafas›nda kitap
yazmak her zaman vard›r; ancak özgün kitap yazmak çok ayr› bir konu.
Teflekkür ediyorum. Buyurun say›n baflkan.
Müh. MEHMET AL‹ CANDAfi (HKMO ‹stanbul fiubesi)- (*) Odam›z›n da
uzunca süren çal›flmalar› sonucu ortaya ç›karm›fl oldu¤u Büyük Ölçekli
Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i var. ‹lk kez Bakanlar Kurulu
karar› ile ç›kt›. Bu Yönetmeli¤in amaç maddesi, “co¤rafi bilgi sistemlerine
altl›k oluflturacak bilgilerin” diye bafll›yor. Önemli yetki ve sorumluluklar›m›z
var. Mühendislik, üretilen bu bilgileri di¤er mühendislik ve sosyal bilimlere
sunulmak üzere iflleyen bir bilim dal›d›r diyoruz. Di¤er meslek gruplar›yla
ortak hareket etmemiz laz›m. Onlara hangi amaçlarla kullanacaklarsa
sunmam›z gerekiyor. (*) Bilgi sistemlerinden bahsediyoruz. Kamunun elinde
çok de¤iflik ortamlarda çok de¤iflik bilgiler var. Fakat önemli olan bu bilgileri
bir ortamda sunabilmek; bu bizim görevlerimiz aras›nda. Terminoloji
konusundan söz ettik. Bu konuda Oda olarak katk› sunmaya haz›r›z. (*)
Teflekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹- Bunlar HKMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan haz›rlanacak
panel kitapç›¤›nda yer alacak. Ben birçok sonuç maddeler yazd›m, ama
onlar› tek tek s›ralamak istemiyorum. Fakat özet olarak flunu söyleyebilirim,
kiflisel görüflüm olarak. Ortak çal›flmaya karfl› herkesin bir arzusu var, iste¤i
var, k›smen bu ortak çal›flmalar yap›l›yor. Ama bu çal›flmalar›n bir sistematik
içinde yap›lmas› için o sistemati¤i yakalamam›z laz›m diye düflünüyorum.
Bizler de buna devam edece¤iz inflallah.
Harita Genel Komutanl›¤›’na da ayr›ca teflekkür ediyorum. Yo¤un iflleri
nedeniyle çok büyük bir kat›l›m olamad›, ancak temsilen de¤erli
subaylar›m›z›n kat›l›mlar›ndan memnuniyet duyduk.
Panelistlere ve tüm kat›l›mc›lara çok teflekkür ediyorum. Yar›n Panel-II’de
görüflmek dile¤iyle iyi akflamlar diliyorum.
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1. UZAKTAN ALGILAMA-CBS ÇALIfiTAY VE PANEL‹–2006
(UZAL-CBS–2006)

27-29 KASIM 2006

ÇALIfiTAY SONUÇ B‹LD‹RGES‹
1. Uzaktan Alg›lama–Co¤rafi Bilgi Sistemleri Çal›fltay ve Paneli, 27-29
Kas›m 2006 tarihlerinde ‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü,
Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal› taraf›ndan HKMO ‹stanbul fiubesi’nin
deste¤iyle ‹TÜ’de gerçeklefltirildi. Çeflitli e¤itim kurumlar›, askeri ve sivil
kamu kurum ve kurulufllar›, özel sektör ve kiflisel olmak üzere, 65 farkl›
kurum ve kurulufltan 210 kat›l›mc›n›n yer ald›¤› Çal›fltayda 9 oturumda 35
sözlü bildiri sunuldu. Ayr›ca 27 poster bildiri de Çal›fltay boyunca kat›l›mc›lar
taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Çal›fltay›n ilk gününde teknik oturumlar yer ald›. ‹kinci gün, teknik oturumlara
ek olarak, uzaktan alg›lama-CBS e¤itimiyle ilgili konular Panel-I’de, üçüncü
gün ise, gene teknik oturumlara ek olarak, uzaktan alg›lama uygulama
alanlar›, sorunlar ve öneriler Panel-II’de tart›fl›ld›. Ayr› bir oturumda da farkl›
disiplinlerden konuflmac›lar, kendi birimlerindeki laboratuvar, projeler, eleman
vb. olanaklar›n› tan›tt›lar ve görüfllerini sundular.
Teknik oturumlarda, uzaktan alg›lama-CBS teknolojilerinin haritac›l›k, tar›m,
jeoloji, arazi örtüsü/kullan›m›, klimatoloji, hidroloji, kentleflme, ormanc›l›k,
afetler konular›nda kullan›m›n› ve önemini sergileyen bilimsel bildiriler
sunuldu. Çal›fltay bilim kurulundan geçen gerek sözlü, gerekse poster
bildirilerin genellikle uygulamaya yönelik oldu¤u, bilimsel düzeylerinin yeterli
oldu¤u, bu çal›flmalara gelecekte de bilimsel kaliteyi daha da artt›racak
flekilde devam edilmesinin yararl› olaca¤› saptand›. Ayr›ca jüri üyeleri
taraf›ndan de¤erlendirilen posterler aras›ndan seçilen bir bildiriye en iyi
poster ödülü verildi.
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Panel I’de
• Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümleri’nde lisans ve özellikle
lisans üstü programlarda uzaktan alg›lama ve CBS konular›nda yo¤un
dersler verildi¤i,
• Mesle¤in geliflimine paralel olarak, ‹TÜ Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü lisans üstü program›n›n ad›n›n Geomatik Mühendisli¤i
oldu¤u, lisans için de Bölümün ad›n›n Geomatik Mühendisli¤i olarak
de¤ifltirilmesi yönünde çal›flmalar yap›ld›¤›, ayr›ca lisans program›n›n ABET
kriterleri uyar›nca akredite oldu¤u,
• Gerek jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin, gerekse bu teknolojileri
uygulayan di¤er farkl› mesleklerden kullan›c›lar›n e¤itim konular›nda da
s›k› iflbirli¤inde olmalar›n›n gereklili¤i ifade edilerek, bunun, farkl› disiplinlerden
mezunlar›n Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümlerindeki
programlarda lisans üstü e¤itim yaparak sa¤lanabilece¤i,
• Uzaktan alg›lama ve CBS teknolojilerinin farkl› disiplinler taraf›ndan
kullan›ld›¤› araflt›rmalarda, projelerde, vb. jeodezi ve fotogrametri
mühendislerinin ve di¤er disiplinlerin birlikte yer almas›n›n uygun olaca¤›,
• E¤itim kurumlar›nda çeflitli kapasitelerde laboratuvarlar›n bulundu¤u,
ancak özellikle araflt›rma görevlisi kadrolar›ndaki s›k›nt›lar nedeniyle eleman
s›k›nt›s› çekildi¤i,
• Maddi olanaklar sa¤lanarak laboratuvarlar›n kurulmas›ndan önce yeterli
eleman sa¤lanmas› hususuna dikkat edilmesi gerekti¤i, aksi durumun
e¤itime zarar verebilece¤i
• Uzaktan alg›lama ve fotogrametrinin birbirlerinden çok farkl›
düflünülemeyece¤i, her ikisinin de CBS için benzer veriler üretti¤i,
• Uzaktan alg›lama ve CBS ile ilgili teknik terimler için araflt›rmac›lar›n
farkl› kelimeler kulland›klar›, bu noktada ortak kullan›m sa¤lanmas›n›n
zor oldu¤u, ancak konunun uzman› e¤itimcilerin bu konuda terminoloji
çal›flmalar› yaparak araflt›rmac›lara yard›mc› olabilece¤i ve ‹TÜ
Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal› taraf›ndan bu konuda çal›flmalar yap›laca¤›
vurguland›.
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Panel II’de
• Birçok kamu kurum ve kurulufllar›nda uzaktan alg›lama ve CBS
teknolojilerinin bilindi¤i ve yo¤un bir biçimde uygulanmaya bafllad›¤›, bunun
sevindirici oldu¤u, ancak bu uygulamalar›n ülke geneline yay›lmas›n›n
gereklili¤i,
• Özel sektörün sadece veri sat›fl› yapmay›p, ulusal ve uluslararas›
projelerde de çal›flmalara bafllad›¤› ve bunun takdirle karfl›land›¤›,
• Birçok kamu kurumunun uzaktan alg›lama ve CBS destekli projeler
yürüttükleri,
• Veri fiyat politikalar› aç›s›ndan verilerin (gerek uydu verisi, gerekse dijital
haritalar›n) hiçbir zaman ücretsiz olamayaca¤› (olmamas› gerekti¤i), ancak
akademisyenlere ve kamu kurulufllar›na veri sa¤lay›c›lar›n bu konuda
gereken deste¤i verdikleri,
• Veri havuzunun oluflturulmas›n›n ve ortak kullan›m konusunun iyi
irdelenmesinin gerekti¤i,
• Uzaktan alg›laman›n sadece veriden ibaret olmad›¤›, önemli bir bilim
dal› oldu¤u ve bu konuda kullan›c›lar›n üniversitelerden e¤itim deste¤i
almalar›n›n gerekti¤i vurguland›.
Sonuç olarak, özellikle dijital sistemlerin geliflmesiyle, ülkemizde de uzaktan
alg›lama-CBS teknolojilerinin genifl bir uygulama alan› bulmaya bafllad›¤›
ve bu teknolojilerin uygulanmas›nda jeodezi ve fotogrametri mühendisli¤i
ile di¤er disiplinlerin iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›n gereklili¤i vurguland›. Bu
Çal›fltay›n kat›l›mc›lar› biraraya getirmesinin çok yararl› sonuçlar verdi¤i ve
verece¤i düflüncesiyle, mutlaka periyodik bir biçimde tekrarlanmas› kat›l›mc›lar
taraf›ndan da istendi ve bu ba¤lamda 2.Uzaktan Alg›lama-CBS Çal›fltay›’n›n
2008 y›l›nda tekrar ‹TÜ Uzaktan Alg›lama Anabilim Dal› taraf›ndan ‹stanbul’da
düzenlenmek üzere Çal›fltaya son verildi.

Prof. Dr. Derya Maktav
Organizasyon Komitesi ad›na
Çal›fltay Baflkan›
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